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 الكالم املبني الواضح سر

                                     أ. م. د. منااال طااه عباادالرزاق الر اااع   
 ن

                 للبناااااا جامعاااار تكريااااال كلياااار التربياااار 
 ن

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 
ح خ ػػػػؽ ال َممػػػػوع محمػػػػو ال  ػػػػ   لػػػػ  الضػػػػالحمػػػػو ل الالوػػػػم  الالأػػػػمـ   ػػػػ   

 أ ـالوحب  ال 
 وبعد :

فػنف الاوهػ  الاللػ  اليػػف هلػوؼ الهلػو المػيَ ـ  ػػال الملػـ الالفلػوـ   ال ػ ا هي  ػػ  
 المميعًو معًو ؛ َممًو الاضحًو مقنعو 

ًموننػػػو  مػػػ ًا خ هػػػ ًا ال  ػػػهًم ؛ لمػػػو يحو ػػػ   لقػػػو  وػػػبح الَػػػمـ بهػػػ  الميػػػوب  فػػػف 
النػ  البهػػ  الميػوب س مػػف مػػاك الالهػم    اَيػػال  بنو  ػو ا لَ هػػ    ال ػػو الَ مػو  بهػػ  المال

هَػػػالف المػػػيَ ـ هػػػيَ ـ بَػػػمـ وػػػووؽ   س بعهنػػػ  اللَػػػف بم ػػػ و نقػػػؿ  ػػػ ا الَػػػمـ الػػػ   خػػػ  
أػػػػهخي ؼ فلمػػػػ  ؛ لخػػػػيمؼ الحػػػػالاؿ الالمقومػػػػو   المػػػػو يػػػػو خ س النمػػػػالك مػػػػف ي اَمػػػػو  
الخب ا  اه وبه  الأ به  ؛ ل ا ا ينه  اف ابحث فف   ا المالضالع ؛ لهيع ؼ القػو   مػف 

الشػػػػ ال  الالوالا  اليػػػػف ي ػػػػ ه َممػػػػ  الي ع ػػػػ  مملالمػػػػًو  خملػػػػ  َهػػػػؼ هػػػػيَ ـ   المػػػػو ف
   فَوف   ا البحث ال ه هوال  فف : الالاضحًو المؤنأوً 

  ًمملالـ الَمـ لاة الاو محو 
 مملاـل البهوف لا  الاو محو 

 فضؿ البهوف 
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 همة الَ مة ال هب    ال    و فف النمك  

 الَ م  ال هب  الأه   ال  الشموء 

 هنًو الاضحو   َهؼ نأي هع  ف ن عؿ َممنو مب 
 م ا و  المقومو  الالحالاؿ -١
 مع فة النمك المحوأبيلو الي الهضلو -٢
 اليالاوف الم افقة الوولحهف -۳
 البعو  ف الامالض الاأيعموؿ الا ه  -٤

   ـ الخويم  الالنيوئج اليف خػ   بلػو البحػث الاليػف ا  ػال  ف يضػهؼ  وهػوًا الػ  مَيبػ 
 ال ا  الع به    الال مف ال اء القوو .

 حثــة.البا
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 انكالو نغت
 مف َ  م  يَ همًو : ال    الحوهث اله  اليَولـ الميقو عوف : يحوو و بعو يلو  

 (١) اليَ  ـ : ن ؽ بَمـ
 الالَمـ فف اوؿ ال ا  : الوالا  الممهوس
 )) حهث يق ب  فمعنو و الوللة الالح الؼ ؾ   ؿ   ـ   المَالن  ل مظ الَمـ

َو خ ال   الَمـ المو هحو   فف النمػالك مػف   ال  ا هؤ  (٢)     القال  الالشو  ((
 خه   ال ش .

 أما انكالو اصطالحا :
)) فلػػػال َػػػؿ لمػػػظ مأػػػيقؿ بنمأػػػ    ممهػػػو لمعنػػػوس   ال ػػػال الػػػ ه هأػػػمه  النحالهػػػالف 

ًهػػو  خػػالؾ .... الوػػ  المػػ  .... فَػػؿ لمػػظ اأػػيقؿ بنمأػػ  ال نهػػ  منػػ   ال مػػؿ   نحػػال : 
 (۳)  م  معنوس فلال َمـ ((

 (٤)   : ))  ال وال  مَ   واؿ ((الحو  ا أ ال الَمـ بقالل
 انبيـان نغت

مػػػف بػػػوف الشػػػفء ال بػػػوف : ك ا ايضػػػح الانَشػػػؼ   الفػػػمف  بػػػهف مػػػف فػػػمف  ه : 
 (٥)  الضح َممًو من    ال فوح فلال بوئف البه ف

 أما انبيان اصطالحا
)) اأػـ  ػومع لَػؿ شػفء َشػؼ لػؾ  نػوع المعنػ     فقو    ف  ال ػوحظ بقاللػ  :
؛ حيػػػػ  همضػػػػف الأػػػػومع الػػػػ  حقهقيػػػػ    الهل ػػػػـ   ػػػػ  ال يػػػػؾ الح ػػػػو  والف الضػػػػمه  

محوػػػالل  َوئنػػػًو موَػػػوف  لػػػؾ البهػػػوف   المػػػف  ه   ػػػنك َػػػوف الػػػولهؿ ؛  ف مػػػوا  ا مػػػ  
الالاوهػػ  اليػػف الهلػػو ه ػػ ه القوئػػؿ الالأػػومع كنمػػو  ػػال الملػػـ الالفلػػوـ   فبػػنه شػػفء ب اػػ  

 (٦) المعن  ف لؾ  ال البهوف فف  لؾ المالضع (( الفلوـ ال الضح   ف
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ا معنػػػ  البهػػػوف الالاأػػػع ملمػػػو َونػػػ  ولليػػػ    ا  لػػػـ هقيوػػػ  البهػػػوف  نػػػو ال ػػػ 
 ال وحظ     الَمـ الال مظ فق  الانمو  ال  وـ فف  مهع الولل   

)) ال مهع اونوؼ الولل      المعػونف مػف لمػظ البهػ  لقػظ خمأػة  شػهوء   
ًهػػو :  الللػػو ال مػػظ    ػػـ الشػػو      ػػـ العقػػو    ػػـ الخػػ     ػػـ الحػػوؿ اليػػف  ل يػػنقو الل ي

يأم  نوبة   الالنوبة  ف الحوؿ الوال  اليف يقاـل مقوـ ي ؾ الونوؼ .... اللَؿ مػف 
  س الخمأ  وال   بوئنة مف وال   ووحبلو   الح ه  مخولم  لح هػة  خيلػو   ال ػف اليػف 
يَشػػػؼ لػػػؾ  ػػػف   هػػػوف المعػػػونف فػػػف ال م ػػػ     ػػػـ  ػػػف حقوئقلػػػو فػػػف اليمأػػػه    ال ػػػف 

ػػلو ال وملػػو   ال ػػف  بقويلػػو فػػف الأػػو   الالضػػو     ال مػػو  ا نوأػػلو ال  ػػوا  و   ال ػػف خوو 
 (7) هَالف منلو لاالًا بل  ًو   الأو  ًو ُم   حًو ((

 فضم انبيان
َمػػو اف الع ػػـ بوػػ   الال لػػؿ  مػػ   الالبهػػوف   ػػولالا: البهػػوف بوػػ   الالعػػف   مػػ 
 الهع ػؿ ال ػػوحظ  ظػـ  ػػو  البهػوف؛ لنػػ  أػػمع مػف نيػػوئج الع ػـ الالعػػف مػف نيػػوئج ال لػػؿ 

الـــنحعن   ـــم }ال هموحػػ   الهحػػث   هػػػ   الل  وؿ    ػػ   همػػػة البهػػوف مػػػف  اللػػ  يعػػػول : 
}هـاا   النعػ  القػ  ف بولبهػوف فقػوؿ:4 -1الػ حمف (( خ ق االنسـان  ّ عـا البنـان القنآن

ًلػة  وػالؿ المقػ  لمحَػوـ  اللقو ب اػ   همػة الب138 ؿ  م اف  بنان ل ناس ((   هػوف بمن
   (8) ال ولة الحَوـ
 : ال   ونف  هقالؿ  بو القو  ف هالضح ا أ ا  الخمه    الهوال  وفولبهو

)) انػػؾ ل يػػ     مػػو  ػػال   أػػأ  وػػًم   ال بأػػؽ ف  ػػو ال ح ػػ   نػػً    ال  ػػ   
ال وًا   ال َػػػـ  نيو ػػػًو   ال نػػػال  أػػػ ا ًو مػػػف   ػػػـ البهػػػوف .... الالػػػ ه لػػػالل يحم هػػػ  بػػػولع الـ   

اللمػو اأػيبن  للػو  بػو الػو   وػال   ال نوهي  بلو   اليواله س كهو و لبقه  َومنة مأيال     
لو  (9)   اللأػػػيم  الأػػػ  ا  بن   يلػػػػو   الاأػػػيالل  الخمػػػػوء   ػػػ   م يلػػػو الػػػػ  فالائػػػو ل هػػػػوَ 

 (11)الأيقووء ((  الحووء   المحوأف ل هحو  و
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ًؿ البهػػوف   ال   ػػ  م ايبػػ  مػػو مع ال ػػالس الحأػػف الاأػػبوب   )) الالقػػ  ف    ػػ  منػػو
أػممي  الحأػن  البل يػ    الحأػف مال عػ  فػف الأػمع ال     ال بالاب    مف يعوهؿ النظـ ال 

 (11)   الألاللي      ال أوف   الال ال   فف النمك مال ع القبالؿ ((
ػػوف نبهنػػو محمػػو ) وػػ   ال   هػػ  ال لػػ  الأػػ  ـ (  ػػوالينو فػػف يبهػػهف   الَػػمـ   اَل

ػػػح ؛  ف َػػػوف  وفػػػ  الفلػػػوـ الاهوػػػوؿ  (11) اليالضػػػهح    حيػػػ  ُأػػػمف المبػػػهف  ه المالض 
 (13) َوف هعهو الَ م   م ًو لُيعقؿ  ن  (( المَ     ؼ))

ػػػوف هػػػيَ ـ بَػػػمـ بػػػه ف فوػػػؿ هحمظػػػ  مػػػف   ػػػك كلهػػػ  ((   أػػػنؿ مػػػ   (14) )) اَل
ػوفًو    ػوؿ لػ  :  ػوف الو  الحأف بف   ف )  ضف ال  ن  ( خول   نو بف  بف  ولة   اَل

 ػوؿ : )) َػوف  أػالؿ ال )وػ    وؼ لف من ؽ  أػالؿ ال ) وػ   ال   هػ  الأػ ـ (
ًاف   وائػػـ  لمَػػ س   لهأػػ  لػػ   احػػة    الهػػؿ الأػػَ     ال   هػػ  الأػػ ـ ( ميالاوػػؿ ا حػػ
ـ ب الامع الَ ػـ  َع لهيَ ـ فف به  حو     همييح الَمـ الهخيم  بوأـ ال يعول    الهيَؿَّ

 (15)   َمم  فوؿ   ل فضالؿ الل يقوه  ((
و ػ     ال َوف ) و   ال   ه  ال ل  الأػ ـ ( هوػاف َػؿ الوػاوء الػ  مػف هح

هأنل    الهقبؿ   ه  الهم م    الا ا  مػك  حػو بن نػ  فهنحػف لػ  حيػ  هَػالف ال  ػؿ  ػال 
ػػف   ال  ضػػعموء المأػػ مهفالػػ ه هنح  ػػوف هػػ   الهعػػالو م ضػػو ـ  الهبشػػ  ـ  اله بػػ  الًل   اَل

  ي ؾ  بش الا بولنال  اليوـ هاـل القهوم خو   ـ الهنأهلـ مو ـ فه  مف فق  الضهؽ  الهقالؿ 
 (16)ألـ الهشوال  ـ  الهنخ  با ائلـشع  ـ بول قة بننم ف محوال اي  معلـ ه

فوللمػػوظ الالمعػػونف  نػػوس ) وػػ   ال   هػػ  ال لػػ  الأػػ ـ ( الأػػه   لهوػػوؿ فَ يػػ  
الػػػػ  المأػػػػيمع ؛ الل نو ػػػػ    الاليػػػػن ه  فهػػػػ  ؛ ؛ لهعمػػػػؿ بلػػػػو   اللهأػػػػ    ػػػػؿ اأػػػػيع اض 

ي عػػؿ الأػػمم  اللمػػوظ ال وػػهن  الالَ مػػو  القالهػػ  )حوشػػوس(   ال ػػو  ػػو  البمبهػػالف بػػنف 
ػػمـ   ػػ  اأػػوك ال حػػف  مػػف ال حػػف  ػػف الموػػوح    الاف يَػػالف المموضػػ   بػػهف َػػمـ اَل
الال ػ ا    ال ػو الا  ػ ا الػ  ه فوأػوًا   انمػػو المموضػ    ف ليَػالف الموػوح   مػ   أػػمو  
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؛  ف  )) َؿ مف     المعػونف مػف  (17) ييوؿ بولن ؽ   بؿ  م   ل وئؼ ُيو عؾ بولملـ
وف َمف اأيوب  الما   ال ػال ه  بػ    المػف  ػ    المعػونف  الًل  اللموظ ضوع ال  ؾ   اَل

لييػػالخ   اللمػػوظ مػػف  ؛  نػػؾ (18) فػػف  ق ػػ     ػػـ ايبػػع المعػػونف اللمػػوظ فقػػو ا يػػو  ((
حهػػث  ػػف  لمػػوظ م يبػػ  ي يهبوالنظمػػو بػػؿ )) ييػػالخ   الي يهػػ  فػػف المعػػونف اليعمػػؿ المَػػ  

ال  بلػػػو   و  ػػػو الا ا ف بػػػ  مػػػف ي يهػػػ   نػػػوؾ فػػػ  ا يػػػـ لػػػؾ  لػػػؾ  يبعيلػػػو اللمػػػوظ   ال مػػػ
المعونف فف نمأؾ لـ يحيج ال  اف يأيننؼ فَ ًا فف ي يه  اللموظ   بػؿ ي ػو و يي يػ  

 (19)لؾ بحَـ  نلو خوـ ل معونف   اليوبع  للو (( 
ا ف اليمَػػ  الاليػػوب    الًل  ػػـ ايخػػو  اللمػػوظ الالمعػػونف الأػػه ة ل يعبهػػ   ػػف المَػػ س 

مهً ال يبو ؾ اليعول    ؿ اليق  الأػوبقهف   ال  ػ    أػلـ اليف نض   فف ال  ف المو 
الوحوب  )  ضالاف ال يعول    هلـ ( بَ    ال الاه    الل بَ    المأوئؿ فف الع ـ اللَف 

 بل ا العمؽ فف الملـ الالهقهف الاليوب  .
ن مػػػو  كفَّ  ومػػػة الوػػػحوب  )  ضػػػف ال  ػػػنلـ ( لػػػـ هَالنػػػالا هحمظػػػالف َيػػػو  ال الا 

  هقػ  اله بػ  فػف   ػالبلـ باهػةد الاحػو لـ الالحوهث َ لؾ   اللَف َوف الهقهف حمظ  نم  من
ًف م  وا  مف الَي  اليػف نَيبلػو الهػاـل   ال بحوهث الاحو   فولَ م  الالاحوس فف الق  ف ي
  المو  َ   المحوضػ ا  فػف المَيبػو    اللَػف  هػف الق ػال  الميػوب    الميمَػ      اليػف ك ا 

بهف   ال  ػػ   فػػهلـ ال ع ػػيلـ همي  ػػالف ل عمػػؿ بلػػو   ػػ   ػػوؿ وػػوحبلو َ مػػة  ػػً   المخػػو 
 . المال 
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 قيمت انكهمه انطيبت وأثرها يف انىفس
ً  الَ مػػة ال هبػػ  فػػف بوهػػة الحأػػف فقػػوؿ :  } ألــم  ــن  نــ  لقػػو الوػػؼ     العػػ

 ُـؤ ي  (24)ضنَب اهلل عثاًل   عًة طنبًة  شجنة طنبة أص ها ثابت وفن ها في السعاء 
 14اب ا هـ  { (25)ن نّبها بإا حننٍ  ُأ َ ها  ل  

شػػػب  ال أػػػػبحون  الَ مػػػ  ال هبػػػػ  بولشػػػ  س ال هبػػػػ  ؛  ف الَ مػػػ  ال هبػػػػ  ي مػػػػ  
العمػػػؿ الوػػػولح ؛ الالشػػػ  س ال هبػػػ  ي مػػػ  ال مػػػ  النػػػوفع   ال ملػػػال  الممأػػػ هف هقاللػػػالف : 
الَ مػػ  ال هبػػ   ػػف : شػػلوو   ف ل الػػ  كل  ال ؛ ف نلػػو يُ مػػ   مهػػع ا  مػػوؿ الوػػولح    

ًاؿ  ػ س الظ و  س الالبو ن    فَػؿ  مػؿ وػولح م ضػف  ل   فلػال  مػ    ػ س الَ مػ    الليػ
الش  س ي م  ال موؿ الوولح  َؿ ال     بحأ   بويلو فف الق     المحبة الق ػ  للػو 
الاخمو  فهلو   فمف  أخ    س الَ مة فف   ب    الاي وؼ بلو   الانوبغ بوباة ال 

  ل   الهشػػػلو بلػػػو لأػػػون    اليوػػػو  لو  الا حػػػ    ال ػػػ س فعػػػ ؼ حقهقػػػة كليلهيػػػ  ه بيلػػػو   بػػػ
الَ م  ال هب  ي م  َ مو َ ه ا  هبػو   هقو نػ   مػؿ وػولح ؛ فه فػع العمػؿ الوػولح الَ ػـ 

 11فو   {الطنُب والععُل الّصالُح ننفُعا إلنا نصعُد الِ ُ م}: َمو  وؿ يعول  (11) ال ه 
و يبقػػ  اليػػواـل البينقهػػة موحالللػػو فػػولمؤمف هأػػقف  ػػ س الشػػ  س   الهنقهلػػو   فبأػػقهل

يَمػػؿ اليػػيـ   الهَػػالف القػػالؿ  وبيػػًو   فن بػػ  النػػوك   بػػًو   بػػيلـ  ػػالًل . ال  بػػ  القػػالؿ: َ مػػ  
اليالحهو   فلف   ظـ مو ه ب  ال بلو  بوس فف الونهو الاآلخ س ؛ البل ا ي   الوووؽ مف 

نػًو   ال   لػـ   ب  النوك ال ش علـ   بو   الالَو   مف  باض النػوك ال خبػ لـ ال َ ػ   ـ ي ال 
 بويػػًو   ال  ػػؿ الم اأػػة هع فػػالف وػػوؽ الوػػووؽ مػػف  بػػو    بػػ  ال ػػ  الخبػػو  الشػػ و ي  

  اله ػو   ػػؿ لهخمػػ   لػؾ ال   ػػ  ضػعهؼ البوػػه سالملوبيػ  الهع فػالف َػػ   الَػو     ال 
 (11) القالؿ ال وب   م ي   حال  موهَالنالف كله  فف  بال  ـ الهاـل معوو ـ
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  س الأ هم  الالعقؿ النه   ))الامػو مػف فأػو  ف  يػ  الالَ م  ال هب  ينمع  اله الم
الانػػيَك   بػػػ    الضػػػعم  بوػػػه    ق ػػػ    ف ػػػال ُضػػ   لػػػ  مػػػف الم ػػػوؿ موضػػػ     فننػػػ  

ًهوس ال  م  اليحه  ا . ((   (11)له
 انكهمه انطيبه وسيهه اىل انشفــاء -

 نػػػوؾ ام  ػػػ  يالضػػػح  ف الَ مػػػ  ال هبػػػ   ػػػو يَػػػالف الأػػػه   الػػػ  الشػػػموء   فلػػػو ـ 
ل ػػػ  النمأػػػف  أػػػوك  م لػػػـ الَ مػػػ  ال هبػػػ    الهأػػػي هع ال بهػػػ  اف هعػػػ ؼ حَمػػػوء ا

  الوائمو هوو  منلـ  الؿ ) اف افضؿ  م  نمأػف  حالاؿ النمك بَ مة هقالللو ووحبلو
ال   ال َ م   هب  فهلو شموفه  الح  الال فؽ(. ال    نو ال ال   الل  ال   نو ال  ل 

  بهػػػ  َبهػػػ   م ػػػؿ َ مػػػةال ػػػو يػػػ و فػػػف القػػػ  ف الَػػػ هـ َ مػػػ  يشػػػه  الػػػ  و اأػػػو  
 ناصنة  اابا {}

بالناصـــنا ناصـــنة  اابـــا خاطيـــا{   ـــال لـــين لـــم نن ـــا لنســـ عاً } ػػػوؿ يعػػػول : 
 16-15الع ؽ

النووه  : مقوـ ال  ك ال ال لمظ هوؿ بنو     ػ    ػال فػف الشػفء   َمػو هملػـ 
 (13) مف شالا و الع به 

الهػػاـل بعػػو هحػػالث  َػػ ا ف أػػ  و ال االهػػالف الالنحػػو   ػػوهمًو   لَػػف ال بػػوء هقاللػػالف 
ي  هبهػػ  الو اأػػو   ػػف الظػػوئؼ الػػوموغ   كف النووػػه  اليػػف يحػػوث  نلػػو القػػ  ف هضػػـ 
ػػ      ًء اليػػف يوػػنع فهػػ  الفَػػو  مػػف وػػوؽ اَل ًء المػػومف مػػف الػػوموغ   ال ػػال ال ػػ ال ػػ
الخ هئ    البه   لؾ    مو ال أوف الالهو الال  ؿ فم  و  ل  ييحػ ؾ بمػو يػـ وػنع  فػف 

ًء مف الوموغ    فم شؾ اف النووه   الل  مػف ال أػوف بػنف يالوػؼ  نلػو َو بػ   لؾ ال 
 (14)الخو ئ  . 

المف ال وه  بولػ َ  اف َ مػة ) ال  َبػ  ( ا ا  وللػو الػ ابح لمضػحه  أػيحوث 
فف الخمهو الالال وس نمه ًا  ومًو ؛ فهخ   الوـ   الا    َ    ؛ ممو ه عؿ ال حػـ وػحهًو   
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 ػً  ال ػؿ  -         لؾ َ ه   فقو اخب نػو البػو ه الالم فنه  وأه  ل َ مة ال ه  ظم   
  البولَ مػػ  نبهػػع النشػػي ه  هحهػػف  بػػف الهمهػػ  فبولَ مػػ  انػػ  بقاللػػ  ل شػػفء َػػف ؛ فهَػػالف-

ال  الن   ؽ ...الأ  الني
( الأػػ ـ ال  مهػة الَ مػػة المػػو ي مػ س فػػف الق ػػال  ا ػيـ نبهنػػو ) وػػ   ال   هػ  ال لػػ 

ف(  (15) هحػ   نػو أػمو لو بوخيهو  الَ م  فَوف هاه   الأموء به  الم  ً ػ   م ػؿ اأػـ )حع
ل  ال  ) ألؿ (   ال ) ح   ( ال  ) أ ـ (   البه  و َ ه .  حال 

وف هَ س  ف هنأ  ل ػنمك َ مػة خبػث  الهالضػح لنػو  ف  باػض َ مػ   نػو  (16)اَل
ً ًا   ػػ   وئ لػػو   فػػ  ا  (17) ) م ػػؾ الم ػػالؾ ( ال  ػػف   ال ػػو يَػػالف الَ مػػ  بهػػ  ال هبػػة ال

   (18)    حوًا   هـ   ه  حو  الاحو   الا  ا   ؼ بَ مو  ف َؿ  َ مة حو  ؼ بَ مة الاحو
ً  كف   ػوف نػ  س فػف  و ػة فع هػ  ال الا ا ن ؽ انأوف بولن   ال وؿ ن    َػ ا   اَل

ال بط ـوا }: لخه ه   اللال َوف َ ه ا  ػوؿ يعػول الالَ م  المنو ن  يب ؿ العمؿ ا (19)لـ هؼ 
 164البق س  صدقا  م بالعن واالاى {

و َونػػ  الَ مػػ  نيػػو  ال أػػوف   فػػنف  ل أػػوف  فػػو  َ هػػ س   فمػػف   مػػؿ لأػػون  اللمػػ
اليَ   م خف  العنوف أ ؾ بػ  الشػه وف فػف َػؿ مهػواف   الػ  اف هضػ  س الػ  اللػمؾ   
)) الل هن ال مف شػ    ال أػوف كل  مػف  هػو س ب  ػوـ الشػ ع   فػم ه  ػؽ ال  فهمػو هنمعػ  فػف 

 (31)الونهو الالخ س (( 
 الوم  ؛  ف مف وم  ن و . اللل ا موح

  هؿ لعهأ  )   ه  الأمـ ( : ول نو      مؿ نوخؿ ب  ال نة  
  (31)ولخه : لين قالا  بوا   ولالا: لنأي هع  لؾ فقوؿ: فم ين قالا كل  ب وؿ

ًف َمم  الخوؼ النوام  ((  ًف لأون    الال  (31))) فولعو ؿ مف خ
 خالاننوفولح   الح   مف َمـ هاض  خولقنو الهؤ ه ا
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   ّ م وسّدد عا اس طعت فإنعا
  العك حي والس وت جعاد

 فإن لم  جد قواًل سدندًا  قولا
 (33) فصع ك  ن غنن السداد سداد

  ف الَ م  ي فع اليخمض ووحبلو   ال و فف الحوهث الش هؼ :
)) كف  العبػػػو لهػػػيَ  ـ بولَ مػػػ  مػػػف  ضػػػالاف ال ل ه قػػػ  للػػػو بػػػول   ه فػػػع ال بلػػػو 

ف  العبو لهيَ ـ بولَ م  مف أخ  ال   ل ه قف للو بوًل   هلاله بلو فف نػو  و  و     الا 
 (34)  لن ـ ((

ػػوف نبهنػػو الَػػ هـ )وػػ   ال   هػػ  ال لػػ  الأػػ ـ( )) هنلػػ   ػػف  هػػؿ ال ػػوؿ اَل ػػ    اَل
ػػوف هقػػػالؿ : ))مػػف َػػػوف هػػؤمف بػػػول البػػولهالـ اآلخػػػ  ف هقػػؿ خهػػػ ًا    ال (35) الأػػؤاؿ ((   اَل
 (36)  لهوم  ((
ًف   ال و ػ  فػف وػ   بػ  يَ  مػ  ف  ا   ب  ييَ ـ مولـ ال و ؾ فف فولَمـ))  فػوخ

ًف َمو لأونؾ  .(37)نقم (( ال  ب    نعمة أ ب  َ مة فُ   الال  ؾ    بؾ يخ
ىًا واضحاً  -

ّ
 ؟ كيف وستطيع أن جنعم كالمىا مبي

 مراعاة ادلقاماث واالحىال عىد انكالو -1
المػػوظ م ػػ و    الانمػػو المضػػه   اف  اللمػػوظ الالَ مػػو  ل ييموضػػؿ مػػف حهػػث  ػػف 

فف ممئمة معن  ال مظ  لمعنػ  ال مظػ  اليػف ي هلػو   الممػو هشػلو لػ لؾ  نػؾ يػ   الَ مػ  
ي ال ؾ اليؤنأؾ فف مالضػع    ػـ ي ا ػو بعهنلػو ي قػؿ   هػؾ   اليالحشػؾ فػف مالضػع  خػ  

)) (38) 
فولَ مػػػ  اليػػػف نػػػيَ ـ بلػػػو هياهػػػ  معنو ػػػو بياهػػػ  الأػػػهوؽ الالمقػػػوـ الالحػػػوؿ   الفػػػف 

ًه فهػػ ث ال و اأػػو  ال االهػػ  الحوه ػػةً  ل أػػهوؽ   مهػػ  َبهػػ س  هضػػو  فولعػػولـ ال اػػاله النَ هػػ
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هػػػ   اف معنػػػػ  الَ مػػػػ  هَمػػػػف فػػػػف وال  ػػػػو الػػػػ ه يؤوهػػػػ  فػػػػف الَػػػػمـ    ال ال  هقػػػػ  اليػػػػف 
   (39)يأيعمؿ بلو 

 ونقول جون الننز:
ًؿ  ػػػف الَ مػػػو  ا خػػػ    ا   )) لهمَػػػف فلػػػـ  هػػػة َ مػػػ    ػػػ  نحػػػال يػػػوـ بمعػػػ

هػ     ػ   (41)بلو (( الو    ه    ف  ا وخ   فػف أػهوؽ اليَ  ف  َ م  مولالؿ  بؿ اليَ 
ه  اللو   وهو  لمعن   وهو .  مولالًل  وهوًا   َنف الَ م  ياللو فف َؿ يَ 

ػػنف الَػػمـ الػػ ه هوػػو  مػػف وػػوحب  بنلموظػػ  المعونهػػ  ي افقػػ   الح المػػيَ ـ    اَل
ف مػف هأػي هع اف هعػ ؼ النػوك الموهخي ج فػف نمأػ  مػف معػوف   فػولميَ ـ الم ػف الػالا 

ًموننػػػو  ف هعػػػ ؼ النأػػػوف العػػػووه اآلخػػػ هف  ال  الا لػػػـ المػػػوهحبالف   ك  مػػػف العأػػػه  فػػػف 
ً يلـ ال حالاللـ )) فقو ي و ال  ؿ  وـ  بَـ فف ال  هؽ ؛ فهليً فؤاوؾ كشمو و       ال م

ًـ اف نمأ  ييق ع  بهف  نبه  المو    ال ف   ب  ه ال  حأ ا    اليبو   خ  حول    الي 
ال و لحػ   ولػة الأػعووس الالعػً حػالؿ ال لػ     ال   ونب  هنل  ال ض بأهو ي  المخم 

ًـ بػػنف نمأػػ  يػػ  و بػػهف  نبهػػ  ف حػػًو   ال ف لػػ    بػػًو لهأػػيمهؽ مػػف أػػَ  الأػػعوو   في ػػ
ًـ بل ا ال اؾ ال ن  لـ ي  ع       ػ   حػو منلمػو   اللػال  الالنش اح   ل يأي هع  ف ي 

ا يمو    ه  به  م  و الولل      موظنن    الاف ا  ع  لع م   ف المقهوك ال ه 
اأبو  الأػعوو  الالشػقوء ل ينحوػ  فػف ي ػؾ المظػو   اليػف يي ػبك ال أػـ   المػف  َبػ  

 (41) الخ ن  ف ي ب  بهف حولة الق     ال  س المظو   ((
فػػػولميَ ـ هحيػػػو  الػػػ  امػػػال  َ هػػػ س ي ع ػػػ  ميَ مػػػًو محبالبػػػًو مػػػؤ  ًا   المقنعػػػًو فػػػ  ا 

بػػػ    مػػػف  نوهيػػػ  ال اللؾ شػػػهئًو مػػػف نعػػػهـ حبػػػ  انمحقػػػ  مػػػف نمأػػػؾ مشػػػو     َ مػػػؾ ال
ًع الشلالا    البوا الق   مأيا  ًو ب  س  و مة   لهقال    ػ  الوػملو كل  اللمالـ   النالا

 (41) مف اَ م  ال بم ا لو ((
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فيَالف  خم   اليعوم   مع النوك بػ خمو ؛  نػ  مػف  مػ    ػ ا الحػ  الللػف 
 آلخ هف اللأوف حول  هم ؿ  الؿ الموـ   ف ) ضف ال  ن  ( :ال ه ه ع   هح  ا
 ال بالتُ إعا وّدني أحٌد 

 ص و العودة عني آخن األبد
ْن  ان العسيء بنا  وال قالني وا 

 اال د وت لا النحعن بالنشد
 وال اي عنت   ى سّن نوعًا فبحُت با

 وال عددُت الى غنن الجعنل ندي
 أقول نعم نوعًا فأ بعا وال

 (43) و اهبت بالعال والولدول بال
يَ ػػػـ مػػػع النػػػوك فػػػوض   ػػػهلـ مػػػف محبيػػػ  البشػػػ س مػػػو هؤنأػػػلـ    ػػػف ابػػػف فػػػ  ا 

 بػػوك )  ضػػف ال  نػػ  (  ػػوؿ :  َػػـ  النػػوك   ػػفَّ   هأػػف الػػ ه هيخ  ػػ  النػػوك حيػػ  
 (44).  ه  ك الف  لال اأي ع   ف ل هقع ال بو      ال ل  لمع   (

 بهعػػػ    كنمػػػو  ػػػف  وب هػػػ  مضػػػوفو الهلػػػو  ػػػ ا الَمػػػوؿ النأػػػونف لػػػـ هػػػن    ػػػ  ال
م و ػو  الاَيأػػو   قوفػػو  الاأػػع    ال  ػػاـل المعػػو ؼ ل حوػػ  للػػو   المخول ػػة النػػوك   

 هػػػؿ : شػػػهئوف ل نلوهػػػة للمػػػو البهػػػوف  فولبهػػػوف  ػػػال  مػػػ    لػػػالو َ هػػػ     المعػػػو ؼ  وهػػػو 
 الال موؿ .

 فػػػػػو ا َػػػػػوف النأػػػػػوف  ا مال بػػػػػة ال وب هػػػػػ  فلػػػػػال هميقػػػػػ  الػػػػػ   ل  َ هػػػػػ س  ػػػػػوو و
 منلو: البمبهالف القوموء

 معرفة علم العربٌه من النحو والصرف -
 معرفة اللغه المتداوله المأنوسه غٌر الوحشٌه -
 معرفة أمثال العرب وأٌامهم -
 االطالع على المصادر وانتقاء المعلومات منها -
 معرفة االحكام السلطانٌه االمامه واالماره والقضاء والحساب -
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 رب على استعماله فً مطاوي كالمهحفظ القرآن والتد -
 (45) حفظ االخبار الواردة عن النبً ) صلى هللا علٌه وآله وسلم ( -

 ػػ س اآلل  البهونهػػ    الهضػػوؼ الهلػػو الو بػػ  الالػػنمك اليػػف يمػػهض حبػػًو الاحي امػػًو 
  فػ  ا َونػ  الَ مػ   ل أومع   المع ف  بنحالال  المو هحب  المػو ل هحبػ  مػف المػوظ المعػوف

ل بمػػو ه وال  ػػو َمػػو  ػػ     مػػوء ال اػػ  الالبمبػػ  فَهػػؼ يملػػـ الَ مػػ  ا ا نق ػػ  ل يملػػـ ا
     لأنة ال لمء   ال نوه اف الَ م  حي  لال نق ػ    ػ  لأػوف مػف  ػ ؼ بولوػوؽ 
ًمػػوف الحػػوؿ المػػيَ ـ ا ا  الاليقػال  فلػػ س الَ مػػ  يخضػػع لحيمػػول  َ هػػ      ف المَػػوف الال

ًَ  ال  اضػػه ًهنػػو اال ف حػػًو   بوضػػبًو ًو   المويحم ػػ  نمأػػ  مػػف ي اَمػػو  كه وبهػػة  ال َػػوف ح
أ بهة   اَل ا الوال  ل    مه  فف معن  الَ م  ممو ه ع لو يحيو  ال  مخيب ا  حي  

 الم او . هع ؼ
يعولالا لنيَ ـ بول ا  اليف هململو المأيمع الهننك بلػو   الق هبػ  الػ    نػ  ؛  ف 

ًًا َبهػػ ًا  النأػػوف  ػػوال مػػو ه لػػؿ   المػػو ه ل ػػ  النأػػوف مػػف ممػػ وا  ال اػػ   ػػو ياللػػو حػػو 
بهنػػػ  البػػػػهف الملػػػػـ الاليػػػػن     ف نَأػػػػ  ي ػػػػؾ الحػػػػالا ً   اللنأػػػػيخوـ الأػػػػوله  المخي مػػػػ  ؛ 
اللنعبػػػ   ػػػف المعنػػػ  الالاحػػػو ب ػػػ ؽ مخي مػػػ  حأػػػ  فلػػػـ المخو ػػػ    فنأػػػيعمؿ اليشػػػبه  

الالأيعو س ال و هحيو  الَمـ ال  َنوه  اليال ه  ا ا َوف ه ضػف المأػيمع ؛  ف  الاليم هؿ
ال ػو نأػيعمؿ ال ل ػ  العومهػ  )  نػف شػمالهو(كف َونػ  يالوػؿ المعػونف  َشم   ػو هؤ هػ  .

ًا ػػو  القوئمػػ  الهػػاـل ال  اأػػ ع الػػ  الأػػومع   الا ا َػػوف هػػننك بلػػو   الموأػػالء اليمػػو ـ الالن
 بأب  المم وا  الا هب  الاومض  اليف ل يالوؿ ال  معن  الاضح  

ًلػػػالا مػػػف بػػػ  َـ العػػػو ف الخػػػو بال  ا  بنػػػوءَـ بالضػػػالح   الال كنػػػف  هلػػػو اآلبػػػوء ان
  ػػػػ ؼ بهاليػػػػًو بػػػػهف  ف او ػػػػو ينػػػػوح    المػػػػو ال كل بأػػػػب   ػػػػوـ الموػػػػو ح  الالمحػػػػوال س   
الاليمو ؿ الأ ه     هػ  بػنـ  هنػف   ػًم هأػخ  مػف  خػ  ؛  نػ  هحػوال  ابنػ  الهم مػ  
ًلػة ال  أػيين     الاف  ػوـ ا وبيػ   ننػ  هحيقػ س الهيوػال   ف من اله هب   ف  أئ ي    اَل

أيبقف مقوم  محمالظًو الأه هع     ػ ا فػف الظػو   وػحهح   اللَػف فػف الا ػع المػ  ل  
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البف أهحيوؿ      به  مف   ؿ  ف هخ    ػف  ال ػ    الأػيَالف العم ػ  بػو و    المػو 
ًموم      ابنػ    الحػوال س ال  ػو   ػف  أػئ ي  لمػوض   ػ   و     ا ا   ان  لال   خ  

المنػػوء مػػف    ػػ    اللَػػف بول  هقػػ  الخػػ   ابنػػ  حبػػًو لػػ    الأػػهقالوس حبػػ  الػػ   و يػػ  ال 
البػػو وس أػػهنيج   بػػو فو بػػًو مػػف الحػػ    مميقػػ ًا الػػ  الحنػػوف  وأػػهًو   م االبػػًو   الأهوػػبح 

لمأ س الالم يمع هعمؿ المالبقو  والف ال ف من    فلال ل هع ؼ حػوالو حقػ   معالؿ  وـ
نمو هحك  ن   الل مقوا  حؽ اآلخ هف   ه    ال و هالبؿ فف  خ  حقال لـ الل هو ه     الا 

  خش   ف هَػالف  ػو ال م وؿ   ا البف َ ه س الا  أموس  مظ اـل  الل هقبؿ مف  حو نوهح 
ًمػوف الػ ه  ) ضػف ال  نػ (:)) هػنيف   ػػ   ػوؿ  نػ  الوػحوبف ح همػ  بػف الهموفاظ  نػو 

ًموف  ف هَالف فهلـ  همة حمو   ح (46)((   الهلـ مف مؤمف هنم  ـ الهنلو ـالنوك 
 

 س وحماسبتها وترويضها ،معرفت انىف -1
)) ا  ػػـ  ف ا ػػو    ػػوائؾ نمأػػؾ اليػػف بػػهف  نبهػػؾ   ال ػػو خ قػػ   مػػو   بولأػػالء 
ًَهيلػو اليقالهملػو ال الو ػو بأمأػؿ القلػ    مهولة ال  الشػ    فػ  ا س مػف الخهػ    ال مػ   بي
ال   بوو   بلو الخولقلو المنعلو مف شلالايلو الف وملػو مػف لػ ايلو . فػ ف   م ػ   محػ  

ًميلػػو بػػوليالبهأ الالمعويبػػ  الالعػػ ؿ الالمممػػة الشػػ و    اللػػ ف ل ـ يظمػػ  بلػػو بعػػو  لػػؾ   الا 
َون  نمأؾ  ف النمك ال ال ام  اليف   أـ ال بلو   ال  ال   ف يوه  النمك الم مئنػ  

ًمػ    بوو ال  اضه   (47)م ضه ((  المو الس ال  اف يوخؿ فف 
  الاس .المو موح هالأؼ   ه  الأمـ ال م  و س ال بأب  مخولمي  
  فم هَالف العبو مػف  الالنمك بح   مهؽ ل هع ؼ َنللو ال  اليقهوء العوم الف

 .  الالش هَوف هيحوأبوف بعو العمؿ الميقهف حي  هحوأ  نمأ   شو مف محوأبة ش هَ 
  ل هعويػ  نمأػ  مػو ا   وُ  بَ ميػف وؿ الحأف البو ه :)) ل ه قػ  المػؤمف ا

 (48)((الالمو   همضف  ومو ل هعوي  نمأ  بيف   مو ا   و  بنَ يف   مو ا   و  بش



 
 

   

 

 
 الكالم المبين

 الواضح سّر سعادتنا

منال طه عبدالرزاق            م. د.  أ.
  3122 كانون األول  (9) العدد

  06 

 

 الفراهيدي آداب جملة

الملمو حوأ  النأوف نمأ  ف ـ يأ ـ مف مقو فة معوهة فػم هنباػف ك موللػو ؛ 
ػوف  لػؾ   نلو ك ا   م ػ  أػلؿ   هلػو العوػهوف   ال نأػ  بػ  ال أػ    هػ  ف وملػو   اَل

 هػػػو أػػػب   مَلػػػو؛ فهنباػػػف  ف هحوأػػػبلو   ػػػ  َػػػؿ َ مػػػ   وليلػػػو مونه يلػػػو فػػػف  لػػػؾ    ي
اومحًو   اـ فينػة    ػؿ فَػ   بولَ مػ   بػؿ  الللػو   المػو  الا بلػو    فولنأػوف المػؤمف 
ًنػػًو  نػػو ال يعػػول    ػػوؿ  ًاف حَػػهـ ؛  ف ل َ مػػ   وأػػهة الال ًف َ ميػػ  فػػف مهػػ ه ػػ   ف هػػ

 أبحون   ؿ اأم  :
 18الحش   } نا أنها الانن آعنوا ا قوا اهلل ول نظن ن س عاقدعت لغد {

  المحوأػػػب    ػػػ  مػػػو مضػػػ  مػػػف ا  مػػػوؿ ؛ َػػػوف هقػػػالؿ ابػػػػال ال ػػػ س اشػػػو س الػػػ
 بَ الووهؽ ) ضف ال  ن (     لأون  :

ػػػوف هقػػػالؿ :)) ػػػ ح ال أػػػوف َ ػػػ ح الهػػػو((،  (49) ) اال ونػػػف المػػػالا و ( ػػػوف  اَل   اَل
ًنال و   م  بف الخ و  )  ضف ال  ن  ( هقالؿ : )) حوأبالا  نمأَـ  بؿ  ف يحوأبالا ال

نالا ((  (51)  بؿ  ف يالًع
 وف هض    ومه  بولو   ك ا  ن   ال هؿ الهقالؿ لنمأ  مو ا  م   الهالـ  اَل

ا ا يع  ػـ ب    ف مولؾ بػف وهنػو   ػوؿ: )) ال  ا لَ      م  الخشهي  ان  لـ هعمؿ
ًاوس فخػػ اً   الا ا يع ػػـلعبػػو الع ـ؛لهعمػػؿ بػػ  َأػػ س   مػػ ا ؛  ف (51)((الع ػػـ لاهػػ  العمػػؿ بػػ  

س هنظػػ  الػػ   هػػو  ال الوال ػػ    ػػ   ولػػ  الو ػػة نظومػػ  العػػولـ الػػ ه نػػال  س ال بنػػال  البوػػه  
 فلو  ال يعول 

 7ال حمف  } والسعاء نفعها ووضع العنزان {هقالؿ : 
ًؿ الػػنمك ال ال امػػ  ؛ فيأػػو ع ل عمػػؿ المػػيقف ال ػػوو  } ووضــع العنــزان { ًلػػ َ مػػ  ي

الف  151النعوـ } وأوفوا ال نل والعنزان بالقسط { : اأي وب   م  ال القوئؿ المال
ًف  ًف المعػػونف   الال ًف ا  هػػوف  الانمػػو مػػف ضػػمنلو ال ًاف ل هعنػػف فقػػ  ال الالمهػػ
الَػػمـ ف نعػػػولج انمأػػػنو فػػػف النيلػػػوء مػػػف المالضػػػ  فػػػف الَ مػػػو    اللنيبػػػع مػػػنلج اليػػػو   
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و    و    ؛ لنيخ  و  الًل مف مع ـ الَ مو  القبهح  النوبه    اليف يعال   الق ال   نػو 
ًًؿ االًل بالوػػؼ أػػمو لو   اللنوػػب   الػػنمك اف ا ًؿ من  مػػو البوليػػو     نػػ لقػػ  ف الَػػ هـ نػػ

 (51) ال ن  الالنو     ـ  وء بولحمؿ الالح اـ الالمعومم 
ًهػػػػً )  ضػػػػف ال  نػػػػ  ( حػػػػهف ا او  ف هعهػػػػو  )) هػػػػ ال   ف  مػػػػ  بػػػػف  بػػػػو الع

وف لػ  ابػف هقػوؿ  الخمف  ال  أوبؽ  لو و َوف لبو ل   ف همأؾ الخهال  فف هوه  ؛ اَل
ًالػػػة َػػػؿ بقوهػػػو لػػػ   بػػػو الم ػػػ ؾ َػػػوف  ػػػ ا البػػػف هنَػػػ    ػػػ   بهػػػ    اليػػػ اله الالػػػب ء فػػػف ك

ل  هالمو : مولؾ هو  ب  ل ينم  المال    فالال مو  بولف لال  ف  النح اؼ الالمظولـ    وؿ
القوال  ب   بف البؾ فف الحؽ   فَوف  الا  ال  المقه  : ل يع ؿ هوبنف فنف  ال  ـ  

ن ػػػف  خػػػوؼ  ف احمػػػؿ النػػػوك   ػػػ  الخمػػػ  فػػػف القػػػ  ف مػػػ يهف   الح    ملػػػو فػػػف ال ول ػػػ    الا 
ال ػػ ا حػػوؿ العػػو فهف الػػالا هف  (53) الحػػػؽ  م ػػًة ؛ فهػػو الُس  م ػػًة ؛ فهَػػالف مػػف  ا فينػػ  ((

مي   حأ  ابػوانلـ بنوػنوؼ   اله اليمَهف   الالأي و   ال اله العقالؿ الالمع ف  ال هف
الا بهف  يـ الخه هف ال نقو الشػ  هف   الالاوػ الا َػؿ  ًنالا ال وب الا المه المَ الس الالمحبال  الا
مضػػ   المنمعػػ  فػػف العو ػػؿ بَػػؿ مضػػ    المنمعػػ  فػػف اآل ػػؿ   الييبعػػالا مالا علػػو   اليػػوب  الا 

ًانلػػػو الاخيػػو الا بعػػػو  لػػػؾ  يػػػـ الخهػػػ هف   ال   نقػػػو مأػػو  لو   َمػػػو هيع فػػػالف مقووه  ػػػو ال ال
ًنػ   الش هف فنمو الش  و فًو الالخه  محضًو فننلـ لهيال مالف  نو مو   الل هيَ مػالف المالا
ال    الفػف بعػض موهخشػ  مػف معو ضػي    الل هال ػػؽ  بهنلمػو   الانمػو هنظػ الف فػف الممػ

؛  (54) بمع  اس المَش م    فهحم الن      خمو ال   ف َمو ُهحمؿ ال        الَه  ((
؛  ف ( 55) و يػػواـل مػػػع العػػوؿ الالَمػػ  الل يػػواـل مػػع الظ ػػـ الالأػػمـ ((الللػػ ا  هػػؿ )) الػػونه

العوؿ أه   ووحب  ال  َؿ خهػ  هوػؿ الػ  الهمػوف الالأػمـ   اللَػف الظ ػـ ظ مػو  
أػػػه    وػػػوحب  الػػػ  َػػػؿ   ه ػػػة حيػػػ  هنيلػػػف بػػػ  الػػػ  الَمػػػ  الالضػػػمؿ   الالعػػػوؿ  مػػػ   

بضػػػ بة مبػػػن حن   الانمػػػو هعػػػ ؼ  المحوأػػػب  اليػػػف بلػػػو هأػػػي هع  ف همهػػػً فونػػػ  )) ل هحػػػك  
ًهػووس مػػف النقوػػوف المحوأػػ  لنمأػػ  (( البولمحوأػب  يػػواـل الػػنعـ )) الميػػ    هػػ     (56) ال
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ًل ػة    ػو ُفع ػ    الاحػ   مػف نمػو  الػنعـ يَوه ًا فػف حػوؿ مػف نَػ  نعمػًة مػو شػَ      ال 
(57) الممو ن  النقـ   الل يياي   بأعة بأو  الح ـ ف ب مو ُ  ؿ  انقبوض  ((

 

ًف   الالنػو الا مولنػو  فع ػ  المػ  س الـ  ف يحوأػ  نمأػلو  ال  ًف  مف من  ػؽ ال اليػ
َ مويلػػػو الييعلػػػو بي بهػػػة  م لػػػو الي ا ػػػ  مشػػػو  س   ال ػػػال فػػػف ب نلػػػو فقػػػو اَيشػػػؼ ال ػػػ  
الحػػػػوهث اف ال نػػػػهف فػػػػف شػػػػل س الأػػػػووك هضػػػػ      بػػػػ  الا ضػػػػوؤس ا ا احػػػػك اف  مػػػػ  

وهو ا ا  حك  مػ  بهػ   اببػ  فهػ  بوضب    الهلو  ك ا َون  مأ ال     اَل ا الماللالو ال 
م  ه أػ لو بقومػ    اللػـ ه ضػع مػف  ػوهلو      الفف م هئ  ال  الػونهو فلػال هضػ بلو بػَ 

ال ػػو احأػػ  المػػ  س  (58) امػػو ا ا احػػك انلػػو أػػعهوس المأػػ ال   فننػػ  هلػػو  الينػػيظـ   ضػػوؤس
ة  ع يػػ  القوهمػ  بيػػن   ال نػهف الالماللػػالو بحولػة  مػػ  ؛ فَونػ  يميخػػ  انلػو  ب ػػ  ابنلػو ي بهػػ

الل  (59) الال مػو اللويػ  يهنػوً  ح همًو الاأػع الوػو     الالا  ف  ـ الشػو   يػنب  شػ ًا  ولػ  :
مػػػػ  ابنلػػػو   ػػػ  أػػػػ ال   (61)الل  بيػػػػ    ػػػ  مقػػػة  (61) أػػػقهي  بػػػهمً  (( ؛  ف ا ـ ا ا نال 

ًع البػػهظ َػػوف  لػػؾ هعمػػؿ فػػف فأػػوو  ميػػ    ػػ  فػػ هأػػ ه فهػػ  الهعمػػؿ فػػف  بو ػػ    الا ا نال 
 (61) قو .نمأ  فهوبح مئ

الالمئؽ لهأيميع بشئ ملمو ن ح   الالوؿ ال  مو الوؿ   فلال ميشػوئـ نَػوه 
ال ػ  الا اللو   لهع بػ  الع ػ  م ػؿ  ػ ا النأػوف    ض   َ ه  ال ػالـ   ػ  النػوك الال
ًف ال عػف َولقيػؿ  نػو  المئؽ هؤخ  الم نمع لهأػيمهو اللهمهػو ال ػو هَ ػ   نػوس ال عػف   الال

 (63) فلال َقي   (( )) مف لعف مؤمنو لعن  ال
الال عنػػة ا ا لػػـ هَػػف وػػوحبلو لػػ    ػػؿ   عػػ  الػػ  القوئػػؿ   ك ف لنيعلػػو ا اللو 
بولي بهػػ  اليػػ الهض  نمأػػلـ   ػػ  الخهػػ  النأػػقهلـ بمػػوء المَ مػػو    الل  أػػي هع اف   بػػؿ 
    احو ـ ان  لـ هقو  فػف الي بهػ  اللَػف بػم  ػوال  ؛  ػ ا َػمـ مػ والو ؛ لع  ػ   وللػو 

 و   اللػػػػـ هوػػػػب  َ هػػػػ ًا فول مػػػػؿ هحيػػػػو  الػػػػ  يَػػػػ ا  الا ػػػػوو    الوػػػػب  َ مػػػػو  اللػػػػـ هعػػػػو
ً ـ   فػػولحهالاف  الموػػوب   حيػػ  هيػػ ال ض الهنشػػن وػػولحًو ال نػػوؾ  ولػػ  وػػو خة يػػ و  ػػ ا الػػ
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ال ػػال حهػػالاف ك ا  ال ضػػي  أػػم  نمأػػ  الوػػو  هخي ػػؼ  ػػف بهػػ س اللػػال َػػوف مػػف  نأػػ    
ًه  ف َم  البه  يحأو َم  الوػهو فينبحلػو   اللَػف َػم  الوػهو  هحو نو ابف ال ال

ل ي يمػػػػ  الهلػػػػو   ال ػػػػف ل همػػػػ  المؤوبػػػػ  ؛  ف  ملػػػػو حمػػػػظ الوػػػػهو لوػػػػوحبلو فشػػػػبللو 
بولمؤمف العو ػؿ الػ ه ل ه يمػ  الػ  َػمـ الحأػوو الهمػ    هػ  مػ  الَػ اـ ؛  نػ  فػف الاو 

 (64) ال اؾ فف الاو  خ 
 انتىاصي ومرافقت انصاحلني -1

هػؼ َونػ   )) ي اله لنػو َيػ  ا و  َهػؼ هنظػ  بعضػلـ فػف َػمـ بعػض   اَل
م حالظػػويلـ مبنهػػة   ػػ  احأػػوك  مهػػؽ ب ػػمؿ الَ مػػ    الحو يلػػو فػػف الأػػيعموؿ الػػ  
ملػػو   بولاػػ   حيػػ  يقػػع مال علػػو الػػ ه  ل هنبػػال بلػػو   الل يق ػػؽ منػػ   الحيػػ  يَػػالف  هضػػًو 

  المػف (65)معب   يعبه ًا ووو ًو هوؼ احأوك ي ؾ الػنمك اليػف  وشػ  بلػو الوػوبيلو((
النأوف فف م يمػع  اؽ فػف يعوم ػ    هأػه    ػ  مػنلج اليالاوػف  حأف الحظ  ف هنشن

هقػػالؿ: الحمػػو  )  ضػػف ال  نػػ  ( بػػولحؽ الاليالاوػػف بولوػػب    َػػوف  مػػ  بػػف الخ ػػو 
 (66)ل ػ  ال ه  ع نف فف  ػالـ ك ا م ُ   ػولالنف َمو هعو ؿ الألـ((

ًهً : )) ا ا   هين ف  و ال  ا  م ال بف الملو    وؿ :  وؿ لف  م  بف  بو الع
 (67)   ُ   ف الحؽ فخ  ب هوبف ال ؿ : مولؾ هو  م  ((

ػػػوف ل الاحػػػو مػػػنلـ نظهػػػػ   بلػػػ س الق ػػػال  ال ػػػو  س الميالاضػػػع  َػػػػوف اليعومػػػؿ   اَل
ًه   الػػ ه ل ه ػػو لػػ   ًمػػوف ابػػف ال ػػال هيالاوػػ  معػػ    الهأػػوئد     اللَػػف  ػػؿ   م ػػوللـ فػػف 

ال   الع ػػـ ل وػػوح  حيػػ  مػػع الع مػػوء ))  ف اَ ػػ  ـ   ػػ  بهػػ  ال ػػوو  مقوػػالو ـ وػػ
ال  ا الشهأ اب ا هـ الوأال ف )  حمػ  ال ( هالوػف ي مهػ س فهقػالؿ : ))  (68) العمؿ ب  ((

ال مػػو وػػوهقؾ فػػوف وػػو ؾ فوحمظػػ    المػػو ل مػػ ء هػػو اللػػوه كل  ف هَػػالف   ػػ  حػػ   مػػف 
ًموف   ال و  ؿ  النوح حي  ل يَوو ينظ  نووحًو   ال ػوو   مهع البش    فننو فف  خ  

هاللهػؾ نَػوًا الشػ ال ًا   المػف ي فعػ  هأػع   ف هضػعؾ   المػف لػـ يحأػف مف يالله  أ ال ا 
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ـ  مػػف يحأػػف الهػػ  هأػػفء الهػػػؾ   المػػف يشػػمؽ   هػػ  لػػال   ػػػ   الهػػ  هأػػفء الهػػؾ   بػػؿ  ػػػ
ال موح  موؾ    ال     الشالؾ واأؾ   المف ينمع  هض ؾ   المػف ياللهػ  مع الفػًو هاللهػؾ 

كف اأػي وع  خػ  ؾ    مػوء   المػف يوػ   هق عػؾ   المػف ي عمػ  هح مػؾ   المػف يقومػ  
المػػف ي بهػػ  هقػػالؿ  نػػو الػػ ه  بهيػػؾ   المػػف يخ ػػو لػػ  هاشػػؾ   المػػف يلػػ  لػػ  هَػػ  فػػالا 

 (69)   بو ل ونهو ال   لو ((
  عّسك إن ظ نت بانل حن

 فان الحن في الدننا ق نل
 وال  ع ب أخاك   ى عقالٍ 

 (71) فان الع ب عنك لا ععل
ا او  ف هأػػنؿ  ال ه  ػػ  مػػف   فنحػػونو لػػال  أػػبحوف ال يعػػول  فمػػو ا نقػػالؿ نحػػف

ًو الن    الهيوال الن  أو  و ؛  ف النمالك اوػبح  ل ي ػؽ بمػو هقػوؿ  اآلخ هف يعوه   ه
للو مف نقو فقو هَالف النقو هن  ؽ مف نمك حوأو  بعهوس  ف المالضال ه    فولعو ػؿ مػو 
ًف الهنخ  مو هنمع  الهالوػ   الػ  الحقهقػ    الاف هػوع مػول هنمعػ  الل هالوػ      ه  ال  هالا

 ال   وف  .
ال لـ   نو الشهوء َمو  ف حي  ل ني واًل الحو فف حأف الظػف  ال بػولعَك   
ًموننػػػو مػػػف   مػػػوء مخ وػػػهف مػػػو  هف فػػػف اهوػػػوؿ المعنػػػ  الػػػ    ػػػال   اللَػػػف ل هخ ػػػال 

 يممه  ـ بو  هف فهلو ال ق  .
)) ا  ػػـ  ف    ه اآلخػػ هف فهػػؾ ل اللػػـ اللػػف هػػوؿ  هقػػالؿ الػػوَيال  ابػػ ا هـ المقػػف :

ال لػؾ ؛  ف  ػ ا الػ  ه هَػالف مبنهػػًو   ػ   ػهـ النظػوـ اليمَهػ   ػؤلء اآلخػػ هف   ل   هػؾ 
ً  مػػف ال   همػػؾ انػػ    الل يمَهػػ ؾ  نػػ    الل مملالمػػؾ  نػػ    فننػػو الانػػ  الال مهػػع مع ػػ

 ػػ ا والاء لَػػؿ  (71) أػػبحون  اليعػػول  ي فَهػػؼ لشػػخو  ف هحَػػـ   ػػ  شػػخو  خػػ  ((
ػ ا  ػال  والاء لَػؿ مػف ل هقبػؿ النقػو   الهيوػال  اف نمك لال ام  بولا  فف المحوأػب    اَل
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ًلي    المو   ؼ اف البحث الحهاله  ال ال ه هَ   نو والس   فمو   ه   النقو أهق ؿ مف من
ال اف هأيمهو مف ممحظويلـ   اله   انيقووايلـ  واهو يقوـ اله    الليَف الحَم  ضولي  

ًبال  ))  ػالب  لمػف هأػ ؾ   هػؽ    ال ضو ال  وف    الئمػ  اللػـ ه ػولك مَيال  فف ال
ًئهف   كن مو  م ػ  حَمػة ال   للػو ه  ػ    البلػو هػيَ ـ  الب  ولهف اللـ هقـ فف  ال  المأيل
ؿ  مؿ م ؿ   ا يوـ  فم    َم ؿ ش    فف الأ  موء   ل هيأو   مف ال  لو شفء   اَل

؛ لف الوػػولحهف أػػالؼ هَيأػػ  مػػنلـ اليقػػوف فػػف العمػػؿ  (71) ل هػػ    منػػ  شػػفء ((
 ؿ الاوهة اليف خ قنو مف    لو ال ػف العبػووس فولوػولحالف الا ػالف  ػو فالف   الالقالؿ    

الس الاأػيام الا   ال  بػال منػ   ا ا ف بالا مف العمؿ ل نالا ال  الحف ال ه ل همػال    الأػبح 
ًاوالا خشػػال و الأػػ الوًا ال َػػ ا ا ا  فػػوض ال   ػػهلـ مػػف نعمػػ  ؛ لهأػػيموالا منػػ   حو ػػويلـ ال

حػػو  وػػحو  المػػوـ   ػػف )  ضػػف ال  نػػ  (  ػػوؿ :  ػػف ا  ػػو يلـ ال و ػػة ال ل ينمػػو  
)) وػ ه  خ ػؼ   ػف )  ضػف ال  نػ  ( الم ػػ    ف مػو أػ  ـ انميػؿ  ػف همهنػ    ال  هػػ  
َابػ  فمَػػث حيػػ    عػ  الشػػمك  ػػـ   ػ  هػػوس ال ػػوؿ : الال لقػو   هػػ  اوػػحو  محمػػو ) 

ببػ ًا وػم ًا  و   ال   ه  الأ ـ (   المو     الهالـ شهئًو هشبللـ َػونالا هوػبحالف شػع وً 
ػػونالا ا ا   ػػو بػػويالا ل أػػ وًا ال هومػػًو هي ػػالف َيػػو  ال ه االحػػالف بػػهف ا ػػواملـ   ال بػػو ـ   اَل
 َ الا ال   مووالا َمو همهػو الشػ    ػف هػالـ الػ هح   ال م ػ    هػنلـ حيػ  يبػؿ   هػوبلـ   

نف القاـل بويالا بوف هف )هعنف مف َوف حالل (((  (73) اَل
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 غريبانبعد عه انغمىض واستعمال ان -1
اللػػػهَف  ػػػوالينو فػػػف الالضػػػالح الالبهػػػوف القػػػ  ف الَػػػ هـ فلػػػال    ػػػ  م ايػػػ  البمبػػػ  
الالمووح    مش ؽ فف الموظ  المعونهػ    هبيعػو َ هػ ًا  ػف الامػالض   المػو اأػي وع اف 
ػوف الا هػ   نػو ـ  ػال الػ ه هعبػ   ػف  ه مع الع موء مف ب ه  الموظػ  ال  الق هػؿ   اَل

ل فضؿ الل فضه   فف الَمـ الا ه  الالحشػف ال ػو معن  بعهو   الهحيو  ال  ينالهؿ   ال 
 ب   ف   موئنػو انلػـ َػونالا هػ الف المضػه   فػف يػ ؾ اأػيعمول  الي نبػ     فػم يػ   الػ  

ً هػ  : ))  نػ  ل هييبػع الحشػف الَػمـ   الؿ  مػ  ابػف الخ ػو  )  ضػف ال  نػ  ( فػف 
أػػيا ؽ ال يػػًو حيػػ   لػػؾ  ف  الَػػمـ الاػػومض ه (74) (( الل هعوضػػؿ بػػهف القػػالؿ فػػف شػػع س

هوػؿ الػػ    ػػ  الأػػومع   الانمػػو المضػػؿ ل َػػمـ الالاضػػح البػػه ف الػػ ه هشػػ ؽ بمعنػػوس   ػػ  
 الق ال  فيي ال   الييم     مًم .

 هلػػو النقػػوو الالوبػػوء  حبػػوبف لػػهَف البهػػوف  ػػال الأػػه يَـ   ا ا َػػوف  ػػوفَـ َشػػؼ 
وظ الالموػ  حو   نوع المعن    الالالوالؿ ال  المقوالو ؛  فػوو  الأػومع  خيػو الا اللمػ

 المننالأ  .
هؤأػػمنو  ف معظػػـ الوبػػوء يػػوال  فػػف نيو ػػويلـ البحػػال لـ  لمػػوظ الموػػ  حو  ل 
هململػػو ال   م ػػوللـ   فلػػـ هامامػػالف الحػػو ـ   المػػو   مػػالا  ف ا و  ال ا ػػف  ػػال الالاضػػح 
ال ه هحيـ  المخو   الال ه هوخؿ ال  الق ال  فهقنعلو الهميعلو   الهػؤ   فهلػو   ال الائػع 

لو بػػػ لؾ فمػػػو الموئػػػوس مػػػف َػػػمـ  الهػػػؿ  ػػػ هض اليح ػػػهم   لمػػػوظ ل يقػػػ    الو  يشػػػ
ًهو القو   اال المأيمع ال   م  الالحش      المعن  الل ينه  المَ س   الل ي

الحي  لال  ع الا المف ل مف  ه لمميوع فق  اللهك لم نوع  هف  ال    حي    ا 
أػولهبلـ   المػو   اس ال  المف لػـ نحوػؿ   هػ       ػ  للػ ا الامػالض الػ ه ها مػالف بػ   

 ػػوـ ا يمػػوـ بولمقوبػػؿ ال ػػوـ اخػػمو  ال  ػػال ل هػػو ه مػػو هقػػالؿ الانمػػو م ػػ و  ػػالؿ ال ػػ س 
  ومة َب    
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 قال بعض األدباء :
))  ػوـ اخػػمو بعضػلـ فػػف يالضػهح وللػػة اللمػػوظ و ػوس الػػ  أػي  مػػو هخمهػػ  

 (75) بول ا  ((
لهأػػي  المػػيَ ـ بلػػو ال هػػؿ : )) اف ال اػػ   ػػو يأػػيعمؿ فػػف َ هػػ  مػػف المنوأػػبو  

 (76) خ الس مف الفَو  الالمع المو  ((
اف اأيعموؿ الا ه  الاػومض ه ع نػو نػوال  فػف وائػ   ما قػ  ل نوػؿ معػ  الػ  
شػفء ممهػػو   ال ػػ س يأػػم  الب ال ػو  ال ػػو نلػػ  نبهنػػو الَػ هـ ) وػػ   ال   هػػ  الأػػ ـ ( 

 (77)  ف ا ب ال و 
 نقول الحسن البصني )نحعا اهلل( :

 (78) بوو ال  الـ هحبالف ش ا  المأوئؿ ُهعمالف بلو  بوو ال (( )) كف ش ا  

خموػػة القػػالؿ الَػػمـ الا هػػ  البهػػ  المملػػالـ لػػهك َممػػًو شػػ همًو   الل هأػػيحؽ 
وػػػوحب  ال يمػػػوـ   الل ُهع ػػػ  لػػػ  مَونػػػ  الل ُهعػػػو  ػػػوال    فولقػػػوال   ػػػال وػػػوح  الَػػػمـ 

هػػػػػة المػػػػػوؿ الالشػػػػػخوو الالاضػػػػػح الميحػػػػػ   مػػػػػف  بػػػػػمؿ الػػػػػنمك المػػػػػو س بولأػػػػػالء ال بالو
 الالمنوو 

ًا  القػػػػػوال   نػػػػػو ـ  ف  هأػػػػػ نف  ف   ػػػػػ   اف الوػػػػػهنههف القػػػػػوموء َػػػػػوف االؿ ممهػػػػػ
هأيخوـ لاة و هقة الاضحة فف اليعبه    ال ف هبيعو  ػف اأػيخواـ الأػ ال  الاػومض  ال 

ال ؽ   (79)المنمؽ الم
ػػالا لن مػػع شػػيوينو   النيوػػولح مػػع انمأػػنو النيػػالؼ بهننػػو   لػػيَف لنػػو شخوػػهة    م 

لػػهَف المأػػيمع  نػػونو ملمػػًو   لػػنَف  لػػ  َػػؿ الحيػػ اـ   اللنحقػػؽ لػػ    الهػػ  الا قػػ  الاضػػح 
حأف ظن  بنو   اللنقؿ لػ   ػالًل ممهػوًا المميعػًو هبعػث فهػ  الحهالهػ  الالنشػو  ؛ فهلػ ع لبنػوء 

 م يمع  بَؿ مو  اليف مف  ال  .
 هحيعولالا نيعالو      الؿ )ل او ه( ا ا َنو ل نع ؼ مأنلة مو  فن يوح الن  
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خ   المػوـ   ػف بػف ابػف  ولػ  )  ضػف ال  نػ  ( هالمػًو   ال ػال همأػح ب نػ  
 (81)الهقالؿ: )) هوب و و     الَبو  أئ ُ   م و ل    ـ  فق ُ : ل    ـ الال    ـ (( 

هقالؿ ل ا  ػـ ال ػال مػف  ػال فػف يبحػ س فػف الع ػالـ  ال ػو ال و  الخبػو  ان ػ  بػو  
 ب  اللمالـ فنأيحهو مف الحػف القهػالـ  لػهك  حػو الع ـ  ايأع فف الع الـ في اَم       

اف هعػػػ ؼ َػػػؿ شػػػفء ال الحػػػوس  ػػػال الػػػ ه هعػػػ ؼ َػػػؿ شػػػفء  فػػػوف ال ػػػويـ فػػػف انمأػػػَـ 
حو يَـ ال  الع ـ فولبوا ))البوا  هو   بو  الملاـل فوف الونهو معب  ال  وا  ك وم  الأػم  

عوالا الػػػػػػػػ  المأػػػػػػػػيق  الالقػػػػػػػػ   مػػػػػػػػف الأػػػػػػػػ  وف  الم وال يػػػػػػػػ  فيلهئػػػػػػػػالا ل م ولأػػػػػػػػة  الاأػػػػػػػػي
  (81)ل مخو بة البولاالا فف اأيعموؿ ا و ؛ ليو حالا الق   مف الحض  ((

لنػػيع  ـ ا و  فػػف َػػؿ شػػئ   اللنعػػ ؼ اف ال نػػوظ  الهنػػو   الشػػو و   هنػػو ال ػػال 
معنػػو  ن ػػ  َنػػو   فػػولو  الو  هػػو  حبػػوئف   الو  الو  الال  فػػوف ال هل َنػػو فػػف  ه 

وخػوؿ الأػ ال  الػ  اآلخػ هف   لػهَف الاو شوء الل هبولف   لهَف  منو مف ال َمـ الفووس الا 
 منو كومح موبهننو البهف ال فلال هَمهنو َؿ   ـ   الهوفع  نو َؿ شئ   الهَ منو بأواو 

 الَ م  الوحة ال بع   ال موؿ العبو   الالضالحلو   الالأعوو  فف الوا هف .
ه   ال لػػـ نػػال   بػػولع ـ   بػػف   الاأػػيعمؿ ب و يػػؾ لأػػونف الخ  ػػو مػػف المػػيف أػػ  

الاشػػاؿ بول يبػػو  فَػػ ه ال نػػف شػػ  الأػػوالك الشػػه وف   ال   نػػف منػػ  هػػو حمف حيػػ  ل 
 هَالف ل    ف  أ  وف .

  مهف
الالحمو ال    العولمهف الالوم  الالأمـ     نبهنو محمو ال     ل  الوحب    معهف 

. 
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 اخلامته وانىتائج
 إن أهم االمور التي خرج بها البحث هي :

 ف هَػػػالف  ػػػوال   الالالضػػػالح  ػػػال القػػػ  ف الَػػػ هـ الػػػ ه ه ػػػ  ف    ػػػ  و  ػػػو  البهػػػوف  -1
 ّ عا }:ق  ف فقوؿ يعػول   الحأ  البهوف فضًم  ف    ؽ     الل ميَ مهف الل َيو 

 البنان{
 ف ل َ مػػ  ال هبػػ    ػػ ًا فػػف ي بهػػ  المػػؤمف فػػف الػػونهو الاآلخػػ س   فن بػػ  النػػوك   بػػًو  -1

ووؽ مػػف   بػػ  النػػوك   الوػػ  بػػيلـ  ػػالًل   ال  بػػ  القػػالؿ َ مػػة اليالحهػػو ؛ الللػػ ا نػػ  
   الالَو    باض النوك   ال َ   ـ ي النًو ال    لـ  بويًو .الاش علـ   بوً 

و م  هحوؿ المؤمف          الو  و فبولَ  ًؿ ال  اأمؿ الوَ     البولَ م  هن
مف ش ال  الَمـ المبهف م ا و  ا حالاؿ الالمقومو    فولَ م  هياهػ  معنو ػو بياهػ   -3

ه   وهو بمعن   وهو .الأهوؽ الالمقوـ   ال   ف ي و فف َؿ يَ 

اف البهػػػوف  مػػػ    لػػػالو َ هػػػ   المعػػػو ؼ  وهػػػو    فلػػػال هحيػػػو  الػػػ  مال بػػػ  يأػػػونو و  -4
الو بة المع ف  الاأع  لع ـ ال ا  الع به  مف نحال الو ؼ   المع ف   م ػوؿ العػ   
ال هوملـ . البه  و   الحمظ ل ق  ف الَ هـ   الا حووهث الش هم  حي  ه ع ملو الأػه   

 الضهح َ ه  مف المعونف .لي

به س ي ع نو نحػك  -5  ف الأيعون  بولوولحهف فف محوأبة  نمأنو     َؿ واه س اَل
بػػوآلخ هف   النعػػ ؼ مقػػوا  حقػػال لـ   الهػػؤ    لػػؾ َ ػػ  فػػف َهمهػػة نظػػـ َممنػػو بمػػو 

 همئـ المقومو  الالحالاؿ .

و   اليقػاله  ف اليالاوف اليعقعبؿ النقو مف اآلخ هف مف   ـ العالامػؿ اليػف ي ػ ه نمالأػن -6
النًو الأوهوًا الم م ًا .  شخوهوينو   الي عؿ َممنو مال

الػػػ ه ه هػػػو  ف هَػػػالف َممػػػ  الاضػػػحًو المقبػػػالًل الشػػػ همًو المػػػؤ  ًا   هػػػ  البيعػػػوو  ػػػف  -7
الامػػػالض الالحشػػػف الَػػػمـ   فػػػولامالض ولهػػػؿ   ػػػ  خ  ػػػالس مػػػف المضػػػه   الالمعػػػونف 

 ف .ال وهن    الولهؿ      وـ الخمو   الأالؼ لف هَالف  وال  لآلخ ه

مف المال  ا خ   اليف خ   بلو البحث  ال  ف نعالو الػ   خػمؽ اأػمفنو النيعػالو  -8
ًا   الع ـ ال ال  الشخوه َ مة ) ل  و ه ( فن هح النأي هح   ال ف  م  .م      ب

 هاا والحعد هلل نب العالعنن
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 اذلــىامش
 796و / هنظ  المع ـ الالأه  (1)
 بف  نف/ يحقهؽ محمو   ف الن و  14/ 1 الخووئو (2)
 1/18الموو  نمأ   (3)
 114الشع  / ي  مة و.شَ ه  هوو و (4)
 81-79و هنظ  المع ـ الالأه  (5)
 1/76البهوف الاليبههف  (6)
 1/76 البهوف الاليبههف (7)
 4/1و هنظ  الم ؿ الأوئ  (8)
الأِّ ا  :  خيموء القم   خ  له   فف الشل    هشه   نو ال  اخيموء المَ  النه  لالل  (9)

 ظلال س بالاأ ة البهوف
 61و وًش ح ولئؿ ال   (10)
 173و ا  وً الق  ف / البو مئف (11)
ال و  َػػػػ  اأػػػػـ المبػػػػهف فػػػػف الػػػػوع الالوػػػػم    ػػػػ  النبػػػػف هنظػػػػ  ولئػػػػؿ الخهػػػػ ا   (12)

اللف و  146ل  
 (118  ـ الحوهث ) 71و الشموئؿ المحموه  ل ي م ه (13)
 (117  ـ الحوهث ) 71الموو  نمأ  و (14)
 (119  ـ الحوهث ) 71الموو  نمأ  و (15)
أػػػػوف الَومػػػػؿ / محمػػػػو بػػػػف   ػػػػاله المػػػػولَف محمػػػػو )وػػػػ   ال   هػػػػ  الأػػػػ ـ( الن (16)

 157-151الحأنف و
 481هنظ  ش ح ولئؿ ال  وً و (17)
 1/61المأيوم   (18)
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 111ش ح ولئؿ ال  وً و (19)
 318-317هنظ  اليمأه  القهـ و (20)
 334و هنظ  اليمأه  القهـ (21)
 165اأموء ال الحأن  الوموي  الع هو   و (22)

 3/179هنظ  معونف الق  ف ل ق اء  (23)

ينلهؼ ال بهػ  محمػو  مهػؿ  14ه  فف الق  ف الَ هـ وهنظ  المالضال و  ال ب (24)
 بف  بوالأيو  الحب وؿ

 6191   ـ الحوهث 4/131هنظ  وحهح البخو ه َيو  الو   (25)
 6181   ـ الحوهث 4/131 هنظ  الموو  نمأ  (26)

 6115   ـ الحوهث 4/135 هنظ  الموو  نمأ  (27)

 1/141 هنظ   حمة الم  فف اخيمؼ الئم  (28)

 1/147 هنظ  الموو  نمأ  (29)

 3/146احهوء   اـل الوهف  (30)

 151 – 149/ 3الموو  نمأ   (31)

 / 113/ 4 أوئؿ ال وحظ  (32)

/ وا  الهنػػػوبهع /  1وهػػػالاف ابػػػف المػػػيح البأػػػيف و / يحقهػػػؽ شػػػوَ  العوشػػػال  /   (33)
1118 

 6478  ـ ال وهث  4/114 وحهح البخو ه / َيو  ال  وؽ (34)
 6473  ـ الحوهث  114/4 الموو  نمأ  (35)

 الموو  نمأ  (36)
 543لموـ   ف / ونلج البمب  / ا (37)
 18و  ش ح ولئؿ ال  وً (38)
 68هنظ    ـ الولل  احمو مخيو   م  و (39)
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 83ال ا  الالمعن  الالأهوؽ /  الف لهنً و (40)
 11النأوف ال والة ال فف ال ض و.محمو أعهو  مضوف البال ف و (41)
 96و الموو  نمأ  (42)

 94و وهالاف الموـ   ف (43)

 ـ باواو1116 - ػ 1417ػ  67الموـ النالاله )  اليبهوف فف  وا  حم ة الق  ف (44)
 4و هنظ  الم ؿ الأوئ  (45)
 1/417احهوء   اـل الوهف  (46)

 4/554احهوء   اـل الوهف  (47)
 539/ 4الموو  نمأ   (48)

 1/15الخووئو / ابف  نف  (49)

 4/537 احهوء   اـل الوهف (50)

 1/371 ح هة الاللهوء ال بقو  الومهوء (51)

 6/118وحهح البخو ه / َيو  فضوئؿ الق  ف  (52)
 1/94هنظ  المالافقو  ل شو ف  (53)

 146-145/ 1 الحهالاف (54)

 18/84م مال ة فيواله ابف يهمه  /  (55)

 11وهو الخو   و (56)

 11الموو  نمأ  و (57)

 176-175و مالأال ة ال  وً الع مف فف الق  ف الالأن  ل نوب أف (58)
 يهنًو : خ ال    ؿ الماللالو  بؿ   أ  (59)

 بهًم : لبف الحب   (60)

 ض   مق  : (61)
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 1/187 هنظ  َيو  الحهالاف (62)

 َيو  الو  وحهح البخو ه (63)

 531هو الخو   وهنظ  و (64)
خوػػوئو الي اَهػػ / و اأػػ  يح ه هػػة لمأػػوئؿ   ػػـ المعػػونف و.محمػػو ابػػال مالأػػ /  (65)

 14و
 المخوو   ابف أهوس (66)

 417وهو الخو   و (67)

 67الموو  نمأ  و (68)

 1/181ال بقو  الَب    (69)

 86و وهالاف الشوفعف (70)
ً الَنوه ل ينمهة البش ه  95/ و فف الاأ ا  ايخو  الق ا  (71)  المَ 
 1/381 ح هة الاللهوء (72)

 4/547 وء   اـل الوهفاحه (73)

 594ولئؿ ال  وً و (74)
 9و وللة اللموظ اب ا هـ انهك (75)

 11الموو  نمأ  و (76)

 95الموـ ابال محمو بف الحأهف ال  ه و هنظ  اخمؽ الع موء (77)

 95و الموو  نمأ  (78)

 61و هنظ  القوال  و اأة يح ه هة يو هخه  فف مالاومو  الشخوهة الم وله  (79)
 99 خمؽ الع موء و (80)
 376و وهو الخو   (81)
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 قائمت ادلصادر وادلراجع
ًالف ) -1 / وا  الَيػ   4( /   515-كحهوء   الـ الوهف / الموـ ابال حومو محمو الا

 ـ1115الع مه  / به ال  / 

 ػػػ ( ا ينػػ  بػػ  361- خػػمؽ الع مػػوء / المػػوـ ابػػال محمػػو بػػف الحأػػهف اآل ػػ ه )  -2
ة ابػف / الػوا  الومشػقه  مَيبػ 1الاخيو  اأونهوس خولو محمالو خووـ الأػ ال ف /  

  ػ1116القهـ 

/  3النأػػػػػوف ال والػػػػػة ال فػػػػػف ال ض / و. محمػػػػػو أػػػػػعهو  مضػػػػػوف البػػػػػال ف /   -3
 ـ1976 - ػ 1396

ً  ػػػف  -4  أػػػموء ال الحأػػػن  / المػػػوـ شػػػمك الػػػوهف  بػػػوال محمػػػو بػػػف  بػػػف بَػػػ  ال
ًَف البو الوه / المَيب  اليالفهقه  . 751-الومشقف )    ػ ( م يح :  موو 

بػػػال بَػػػ  محمػػػو بػػػف ال هػػػ  البػػػو مئف / يع هػػػؽ : ابػػػف ك  ػػػوً القػػػ  ف / القوضػػػف ا -5
 –/ وا  الَي  الع مهػ  / بهػ ال   1 بوال حمف ومح بف محمو بف  الهض  /  

 ـ .1111
البهػػوف الاليبهػػهف / ابػػال   مػػوف  مػػ ال بػػف بحػػ  ال ػػوحظ / يػػح :  بوالأػػمـ محمػػو  -6

 ـ .1985 - ػ  1415/ م بعة المونف  5 و الف /  

ًَ هػو هحهػ  بػف شػ ؼ الػوهف النػالاله)اليبهوف فػف  وا  حم ػة ال -7  -قػ  ف /المػوـ  بػال 
 ـ676/1417-1116

/  معػػ  : محمػػو  الهػػك المػػونف /   ػػػ ( 751-اليمأػػه  القػػهـ / المػػوـ ابػػف القػػهـ )  -8
 يح: محمو حومو المقف / ل نة الي اث الع بف / به ال  .

وبلونف / ح هة الاللهوء ال بقو  ا ومهوء / الحوفظ ابال نعهـ احمو بف  بوال ال -9
 ـ .1967 - ػ  1387/  1 

 
 

   

 

 
 الكالم المبين

 الواضح سّر سعادتنا

منال طه عبدالرزاق            م. د.  أ.
  3122 كانون األول  (9) العدد

  30 

 

 الفراهيدي آداب جملة

/  1الخوػػوئو / ابػػال المػػيح   مػػوف بػػػف  نػػف / يػػح : محمػػو   ػػف النحػػػو  /   -10
 ـ .1951 - ػ 1371م بعة وا  الَي  المعوه  / القو  س / 

خووئو الي اَه  / و اأة يح ه ه  لمأػوئؿ   ػـ المعػونف / و.محمػو  بػال مالأػ   -11
 / بم ين هأ . 3/  

المػػوـ ابػػال بَػػ   بػػوالقو   بػػف  بػػوال حمف ال   ػػونف  ولئػػؿ ال  ػػوً / الشػػهأ -12
 ػػػ(  ػػ  س ال  ػػؽ   هػػ  : محمػػالو محمػػو شػػوَ  / مَيبػػة الخػػػون ف 471-النحػػاله )

ًهع / القو  س م بعة المونف / بم يو هأ  ل  بو   الالنش  الاليال

/ النوشػػػػػ  / مَيبػػػػػة الن  ػػػػػػال 1948/  5وللػػػػػة ا لمػػػػػوظ / و.ابػػػػػ ا هـ انػػػػػػهك /   -13
 .مو ه 

 ـ .1118/وا  الهنوبهع/1الميح البأيف/يح: شوَ  العوشال / وهالاف ابف  -14

وهػػػالاف المػػػوـ   ػػػف /  مػػػع اليع هػػػؽ و.احمػػػو احمػػػو شػػػيهاله / وا  الاػػػو ال وهػػػو /  -15
 ـ1113 - ػ 1414 1المنوال س /  

ًه النع ػػوؿ / 114 -وهػػالاف الشػػوفعف  حمػػ  ال )  -16  ػػػ ( /  مػػع اليع هػػؽ مخيػػو  فػػال
 ـ .1114وا  ال ضالاف / ح   / 

مػػ  فػػف اخػػيمؼ ا ئمػػ  / ابػػال  بػػوال محمػػو بػػف  بػػوال حمف الومشػػقف  حمػػة ا  -17
/ وا  المَ  ل  بو ػ   1الع مونف الشوفعف / مف   موء الق ف ال ومف البح ه /  

ًهع / بم يو هأ .  الالنش  الاليال

 ػػ  155 - أوئؿ ال وحظ / ابال   موف  م ال بػف بحػ  بػف محبػال  البوػ ه )  -18
/ وا  الَيػ  الع مهػ  /  1أؿ  هالف الأالو /  (   ش ح  ال  ؽ   ه  : محمو بو

 ـ .1111به ال  

الشػػع  / ا أػػ ال  ػػولهك / يػػح : و.شػػَ ه  بػػوو / وا  الَيػػ  الع بػػف ل  بو ػػ   -19
 ـ.1976 - ػ 1386 –الالنش  
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 ػػ(   و.محمػو ابػ ا هـ 471-ش ح ولئؿ ال  وً لمموـ  بو القو   ال   ونف ) -20
ًهع / مو    ـ1111 - ػ1431/  1/  شووه / وا  الهقهف ل نش  الاليال

-الشػػموئؿ المحموهػػ  / ا مػػػوـ الحػػوفظ ابػػػال  هأػػ  محمػػو بػػػف  هأػػ  الي مػػػ ه ) -21
 ػػػ (   ا ينػػ  بػػ  :  بػػو ال  هػػؼ كولبػػف / وا  الوػػمح ل  بو ػػ  الالنشػػ  / 179

 ـ .1119أال ه  / 

وحهح البخو ه / الموـ ابال  بوال محمو بف اأػمو هؿ ابػف ابػ ا هـ بػف الماهػ س  -22
 ـ .1117/ /  5 ػ( / وا  الَي  الع مه  / به ال  /  156-البخو ه )

ًه ) -23  ػػ( / يحقهػؽ 597-وهو الخو   / الموـ  موؿ الوهف ابػال الم  ػ  بػف ال ػال
- ػػػػػػ1414/  1: و.حومػػػػػو احمػػػػػو ال ػػػػػو   / وا  الم ػػػػػ  ل يػػػػػ اث / القػػػػػو  س /  

 ـ1113

   بػو ال بقو  الَب   المأمو  ب الا ح ا نالا  فػف  بقػو  الخهػو  / ابػال المالا ػ -24
بػػف احمػػو بػػف   ػػف النوػػو ه الشػػوفعف المعػػ الؼ بولشػػع انف مػػف ا هػػوف  الال ػػو 

 الق ف العوش  المهموه / بم يو هأ .

 ـ1981- ػ1411  ـ الولل  / احمو مخيو   م  / مَيبة الع الب  / الَاله   -25

ً الَنوه ل ينمه  البش ه  . -26  فف ال أ ا  ايخو  الق ا  / و.اب ا هـ المقف / المَ 

و اأػػ  يح ه هػػ  يو هخهػػ  فػػف مالاوػػمو  الشخوػػه  الم ولهػػ  / محمػػو   ػػال   القػػوال  -27
ل  بو ػػػػػ  الالنشػػػػػ  / المالوػػػػػؿ / / وا  الَيػػػػػ  اأػػػػػيو  الم أػػػػػم  المأػػػػػو و ف حػػػػػوف
 .ـ1991

َيػػو  الحهػػالاف / ابػػال   مػػوف  مػػ ال بػػف بحػػ  ال ػػوحظ / يػػح :  بوالأػػمـ محمػػو  -28
 .ـ1969 ال  ف الع بف الأممف / به/ منشال ا  الم مع الع م 3 و الف /  

ً بػوك وػووؽ / وا  الشػؤالف  -29 ال ا  الالمعن  الالأهوؽ /  ػالف لهنػً / ي  مػ  : و
 ـ1/1987ال قوفه  العوم   
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-م مال ػػػ  فيػػػواله ابػػػف يهمهػػػ  / يقػػػف الػػػوهف احمػػػو بػػػف  بػػػوالح هـ بػػػف يهمهػػػ  / ) -30
 ـ .1997/ وا  الالفوء / المنوال س /  1 ػ( /  718

مػػػؿ / محمػػػو بػػػف   ػػػاله المػػػػولَف محمػػػو )وػػػ   ال   هػػػ  الأػػػ ـ ( النأػػػػوف الَو -31
ًهع / الأعالوه     ـ .1984- ػ1414 3الحأنف / وا  الش الؽ ل نش  الاليال

الم ػؿ الأػػوئ  فػػف  و  الَويػػ  الالشػػو   / ضػهوء الػػوهف نوػػ  ال بػػف ابػػف الَػػـ   -32
ًه )  ػػػ( / يػػح : الشػػهأ 637-محمػػو بػػف محمػػو بػػف  بػػوالَ هـ ابػػف ال هػػ  ال ػػ 

 ـ .1998/  1ي  الع مه  / به ال  /  َومؿ محمو محمو  الهض  / وا  الَ

المخوو / ابال الحأف   ف بػف اأػمو هؿ النحػاله ال اػاله النولأػف المعػ الؼ  -33
/ وا   حهػػوء اليػػ اث الع بػػف /  1بػػنبف أػػهو  /  ػػوـ لػػ  و.خ هػػؿ ابػػ ا هـ  م ػػوؿ /  

 ـ .1996به ال  / 

 المع ػػػـ المملػػػ ك  لمػػػوظ القػػػ  ف الَػػػ هـ / الضػػػع  محمػػػو فػػػؤاو  بػػػوالبو ف / وا  -34
  حهوء الي اث / به ال  .

ًهػػو   -35 المع ػػـ الالأػػه  / محمػػع ال اػػ  الع بهػػ  / ابػػ ا هـ موػػ م  الاحمػػو حأػػف ال
ػػػػو  / المَيبػػػػ  ا لأػػػػممف ل  بو ػػػػ  الالنشػػػػ  الحومػػػػو  بػػػػوالقوو  المػػػػالو   ػػػػف الن  

ًهع  .الاليال

 المالافقو  / الشو ف / وا  المع ف  / به ال  . -36

  ال فػف النأػوف / و.محمػػو مالأػال ة ال  ػوً الع مػف فػف القػ  ف الالأػن     هػو -37
 ايػػ  النوب أػػف / المالضػػال و  ال بهػػ  فػػف القػػ  ف الَػػ هـ / يػػنلهؼ ال بهػػ  محمػػو 

/ مَيبػػة  1 مهػػؿ  بوالأػػيو  الحب ػػوؿ / م ا عػػة اليقػػوهـ الشػػهأ ابػػ ا هـ النعمػػة /  
 ـ .1995 - ػ 1415 ال  ـ / المالوؿ

 س الشػ هؼ ال ضػف نلج البمب  / الموـ   ف بف ابف  ول  / م مال ة مو اخيػو -38
مف َمـ امه  المؤمنهف ابف الحأف   ف )   ه  الأمـ ( / ضب  نو  الابيَ  

 ـ1983/  3فلو أ  الع مه  و.وبحف الوولح / وا  الَيو  ال بنونف /  
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Abstract 
The language of the Glorious Qur'an receives great deal 

of attention by linguists and interpreters alike because of its 

amazing dexterity employed to reveal the intended meaning. The 

present study is a semantic one. It attempts at shedding light 

upon certain characterizing features of the Qur'anic language. 

The study is devoted to show the role of collocation in 

determining the meaning of homonyms in the Glorious Qur'an. 

To carry out the present study, eight examples from the Glorious 

Qur'an are studied with the analysis of two different translations 

of these examples to check to what extent the translators give 

equivalent translations to the studied homonyms. It is found that 

grammatical and lexical collocation is of a vital role in 

determining the meaning of homonyms in the Qur'anic text. In 

addition, collocation is a good means to get rid of ambiguity of 

homonyms in the Glorious Qur'an for collocation participates 

identifying the meaning of homonym accurately. Sometimes, the 

translator fails to give the exact meaning of some homonyms 

because he depends on one of the meanings of the homonym that 

is not intended in the translated Ayah. 
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1. Introduction 
The miraculous nature of the Glorious Qur'an is 

represented by its language. This language, unlike ordinary 

language, underlies a variety of meanings. Rhetoricians and 

linguists have shown an increasing interest in it. The multiple 

meanings of the lexical item may lead to semantic ambiguity 

which poses real problems in determining the intended meaning 

to be conveyed. A number of ways are adopted by linguists to 

study the lexical items that have more than one meaning.     One 

of them is the study of  'homonyms', which are lexical items that 

each one has different meanings. 

This study aims at showing how to determine the 

meaning of the homonym by using collocation. By collocation, 

the reader or interpreter of the Glorious Qur'an can look at the 

words (lexical or grammatical) that accompany the homonym to 

determine its meaning. This is because most homonyms in 

Arabic collocate with different words according to the intended 

meaning. A homonym may have a specific meaning when it is 

followed by a specific preposition and it has another meaning 

when it is followed by another word. For example, the verb 

( َ ََ  (األرض) and the noun (فر ) collocates with the preposition (َضر

when it means 'travel' whereas it collocates with the noun ( َمثَر) 

when it means 'clarified' or 'described' by giving examples. 

The current study is confined to the study of homonyms 

rather than other lexical relations. It tries to show the role of 

collocation in determining the meaning of homonyms in the 

Glorious Qur'an. 

It is hoped that the type of analysis conducted in this 

study will be useful for the purpose of understanding the Qur'anic 

language fully. It also, sheds valuable light upon the field of 

semantic study in the Glorious Qur'an. To the best of the 

researchers knowledge, a separate study entirely dedicated to the 
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semantic analysis of homonymy in the Glorious Qur'an has been 

lacking so far. This study is designed to fill such a gab. 

To achieve the aims of this study, some relevant notions 

and definitions will be introduced in order to provide a 

background knowledge necessary to the data analysis. The data, 

that will be analyzed, consist of eight examples from the 

Glorious Qur'an with the analysis of two different translations of 

these examples to check to what extent the translators give 

equivalent translations to the studied homonyms. 

2. Homonyms 
Richards et al (1992:168) indicate that homonyms are 

"words which are written in the same way and sound alike but 

which have different meanings. For example, the English verb 

'lie' in 'you have to lie down' and 'lie' in 'Don’t lie tell the truth!'". 

Crystal (2003:220) defines homonymy as "a term used in 

semantic analysis to refer to lexical items which have the same 

form but different in meaning. Homonyms are illustrated in the 

various meanings of bear (=animal, carry) or ear (of body, of 

corn)". 

The use of one lexical item to refer to two or more 

different meanings is called ( َ المشرررر) 'Al-Mushtarak' 

(homonymy) by Arab linguists. These different meanings must 

appear in one language. This concept is not agreed upon. Some 

people reject it, but many others show that it is possible to 

happen. It usually appears when two speakers use one lexical 

item to refer to different things. Sometimes, one speaker uses a 

lexical item to refer to different meanings to obscure or hide his 

intention. Many linguists show that 'homonymy' is necessary to 

happen because the lexical items are limited but the meanings or 

ideas are not limited. So, the need to express different meanings 

requires the existence of this phenomenon in language use. For 

example, the lexical item ( عرن) can be used in many meanings 
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like 'eye', 'spring', 'spy', 'cash', 'the same' ..etc. (Al-Sayuti, 

1998:292-295). 

Ma'an (2001:42) shows that ( االش َا) 'homonymy' is one of 

the sources of the semantic richness of language. Linguists define 

it as the one lexical item that indicates multiple meanings. This 

phenomenon is named differently before Arab linguists agreed to 

call it ( االش َا) or ( َ المش). 

Yule (2006:106-107) mentions that homonym is one form 

(written or spoken) that has two or more unrelated meanings. 

Example of homonyms are the pairs: bank (of river) – bank 

(financial institution), mole (on skin) – mole (small animal), and 

pupil (at school) – pupil (in the eye). 

Mohammad (2007:111-112) shows that two characteristics 

must be available to consider the lexical item homonym which 

are: 

1- The similarity or unity of the form of the lexical item. This 

means that the lexical item must be the same without any 

change that gives different meanings. 

2- The difference of meaning that the same lexical item refers 

to. 

Butris (2003:7) adds another characteristic which is: 

3- The multiple meanings of one lexical item must be real (not 

metaphorical) and used equally by language speakers. For 

example, the noun ( الخرل) which means 'the mother's brother', 

'mole in the face', 'big camel'…etc. 

It seems necessary to regard the notion of polysemy 

because of its similarity and relevance to  the identification of 

homonymy. According to Crystal (2003:359), polysemy is "a 

term used in semantic analysis to refer to a lexical item which has 

a range of different meanings, e.g. plain = 'clear', 'unadorned', 

'obvious'…". 

The distinction between homonymy and polysemy is not 

always clear cut. However, one indication to distinguish can be 
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found in the typical dictionary entry for words. If a word has 

multiple meanings (polysemic), there will be a single entry with a 

numbered list of the different meanings of the word. If two words 

are treated as homonyms, they will have two separate entries. 

Moreover, relatedness of meaning has a crucial role in 

determining the meanings of polysemy, whereas homonyms have 

quite separate meanings and have accidentally the same form. 

Another distinction is that where the differences found in the 

meaning of various words are regular and predictable, we have 

polysemy rather than homonymy. A different of establishing 

polysemy rather than homonymy is to look for a central meaning 

or a core of meaning. Though ambiguity can result from 

grammatical and lexical differences, it can be used as a criterion 

for establishing homonymy rather than polysemy (Palmer, 1981: 

101-106; Leech, 1981: 227-229; Yule, 2006:107). 

3. Reasons Behind the Appearance of Homonyms in 

Arabic  
There are several reasons behind the appearance of 

homonymy in Arabic: 

1- The semantic development or change , which means that a 

lexical item is used originally to refer to one thing. Then, its 

use is changed in a dialect to refer to another thing and both 

meanings start to be conveyed in the language. For example, 

the noun (ََس  means 'monkey' in Al-Hijaz dialect and it  (الهَج

means 'fox' in Tameem dialect. This noun was originally used 

to refer to only one of these two animals, but its use is 

changed in one of these dialects to the other meaning. 

2- Some morphological rules change the form of one word by 

the process of derivation and transformation to become like 

another word, which has a different meaning. For example, 

the verb ( ََوَجذ), which means 'find' and 'to be angry'. 
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3- The existence of different dialects in old Arabic. The lexical 

item  may be used in one meaning in a dialect and in another 

meaning in other dialects. 

4- The phonological development which the lexical item may 

have. For example, the noun (نقمة) 'indignation' is changed by 

this process through time into the noun (نأمة). The last noun is 

still have the meaning of its original noun with its other 

meanings. 

5- The lexical item is transferred from its original meaning into 

its metaphorical ones. For example the noun ( عن) means 

originally 'eye', then it is used metaphorically as 'spy'.  

6- Sometimes, homonyms appear when a person wants to 

deceive others or to hide information by using one word in a 

way to seem as if it refers to a meaning other than its original 

meaning. 

(Hilal, 2002:287-290; Butris, 2003:7) 

4. Collocation 
Halliday and Hassan (1976:284-288) indicate that 

collocation is one of the important lexical cohesive devices in  

text together with reiteration. Collocation achieves cohesion by 

the association of lexical items that regularly co-occur. 

According to Crystal (2003:82), collocations is "a term 

used in lexicography by some linguists to refer to the habitual co-

occurrence of individual lexical items. For examples, auspicious 

collocates with occasion, event, sign, etc. … Collocation is, then, 

a type of syntagmatic lexical relation."  

Richards, et al (1992:62-63) show that the concept of 

collocation is concerned with the way in which words are used 

together regularly. It refers to the restrictions on how words can 

be used together, such as which prepositions are used with 

particular verbs, or which verbs and nouns are used together. For 
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example, in English the verb 'perform' is used with 'operation', 

but not with 'discussion': 

1- The doctor performed the operation. 

2- * The committee performed a discussion. 

Instead, to make this last sentence correct, it can be said: 

3- The committee held/had a discussion. 

Some linguists differentiate between lexical collocation 

and grammatical collocation. Lexical collocation refers to the 

combination of two lexical items [nouns, verbs, adjectives and 

adverbs]. On the other hand, grammatical collocation refers to 

the combination of a lexical item with 'grammatical item or 

grammatical construction', like 'do in', 'put up with', 'on approval', 

'under consideration', 'proud of'…etc. (Gramley and Pätzold, 

1992:61). 

A Distinction which is parallel to the open / restricted 

collocation is the grammatical / lexical collocations. Grammatical 

collocations are combinations which consist of a word and a 

preposition such as: depend on, afraid of, by heart or a 

grammatical structure an infinitive or a clause. On the other hand, 

lexical collocations consist of nouns, verbs, adjectives and 

adverbs (Abu-Ssaydeh, 1995:13). 

Trask (1993:49) refers to collocational restrictions as one 

which is usually idiosyncratic or specific: 'grill' collocates with 

'meat' but not with bread. This issue is explained by Hanna et al 

(1997:21) when they add that collocation is subject to some 

restrictions: (1) Agreement of collocation: this means the fitness 

of words with each other. It depends on our linguistic knowledge, 

e.g. the word 'pretty' does not go with 'man', so we say 'pretty 

girl' or handsome man; (2) collocation range: this means the 

range in which the words is used, e.g. the verb 'die' can be used 

with words such as: 'human being', 'animal' or 'plant'; (3) 

Collocation recurrence: this means that collocation has 

recurrence of some words which cannot be changed because of 
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the agreement of the speakers, e.g. we can say 'to make a journey' 

while we cannot 'to make a walk' but 'to take a walk'. 

Johnson and Johnson (1999: 57) define collocation as " 

one of the binding forces in language, organizing lexis according 

to which words typically occur together and showing networks of 

word association". 

The relations among vocabulary items in texts are of two 

principal kinds, which are collocation and reiteration. Collocation 

refers to the probability that lexical items will co-occur. On the 

other hand, reiteration means either restating an item in a later 

part of the discourse by direct repetition or reasserting its 

meaning by exploiting lexical relations. The role of played by 

collocation and reiteration distinguishes  text from a random 

sequence unconnected sentences (Tehrani and Yeganeh, 

1999:32-33). 

McIntosh et al (2009:V) show that collocation runs 

through the whole of the English language and it can be seen that 

one can not find a piece of natural spoken or written English 

without collocation. Choosing the right collocation makes 

language much more natural and more native-speaker-like. For 

example, the one who says 'strong rain' will be understood by 

others, but it needs more effort by the listener [because originally 

'rain' collocates the adjective 'heavy' not 'strong']. So, it can be 

said that one who chooses the best collocation will express 

himself or herself much more clearly and be able to convey not 

just a general meaning, but something more precise. This can be 

made clear in the following two sentences: 

1- This is a good book and contains a lot of interesting details. 

2- This is a fascinating book and contains a wealth of historical 

detail. 

Both sentences are perfectly 'correct' in terms of grammar 

and vocabulary, but the second one is more clear because of the 
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use of correct collocations, which are 'fascinating' with 'book' and 

'wealth' with 'detail'. 

Concerning the current research, collocation will be 

studied according to its relationship with homonym (one lexical 

item has different meanings). This idea is adopted by Finch 

(2005:145) when he indicates that collocation refers to the 

tendency for certain words to occur together. Then, he mentions 

that one word may give different meanings according to the 

words that collocate it. For example, the word 'clear' can be 

found with a number of nouns with different meanings, for 

example: clear sky [without clouds] and clear idea 

[understandable]. Also, the word 'strong' has a completely 

different meanings, for example: strong tea [thick] and strong 

idea [good]. 

Collocations should not be confused with 'association of 

ideas'. The way lexemes work together may have nothing to do 

with 'ideas'. We say 'green' with 'jealousy' (not blue, red, .etc.), 

though there is nothing literally 'green' about 'jealousy' (Crystal, 

1987:105). 

Studying collocation is related to how words go together 

i.e. identifying which words may occur in constructions with 

other words. Some words often occur together, other words may 

occur together occasionally, and some combinations of words are 

not likely to occur. This means that collocation shows the 

occurrence of words together in the syntactic structure, so it is a 

matter of combination not of meaning. Idiom, on the other hand, 

are considered by some linguists as special collocation or fixed 

combinations of words. As opposed to collocation, idioms have a 

meaning as a whole, but the meaning of this combination is not 

the same as the meaning of the individual words that the idiom 

consist of. Idioms often have the same meaning as other lexical 

items in the language, but carry certain 'emotive connotations' not 

expressed in the original words that carry the same meaning. For 
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example, in English the idiom 'kick-the-bucket' has the same 

meaning as the verb 'die', but it shows a certain lack of respect. 

Also, the idiom 'hit the sack' means 'to go to bed', but is more 

informal (Larson, 1984:141-142). 

Another important feature of collocations is that the 

constituents elements of collocations are, to varying degrees, 

mutually selective. The semantic integrity of a collocation is the 

more marked if the meaning of one of its constituents is 

contextually restricted. For example, the sense of 'heavy' requires 

narrowly defined contextual conditions: one may speak of 'a 

heavy smoker' or 'a heavy drug-user', a car may be 'heavy on 

patrol'. So, to select any one of these senses, one should depend 

on the immediate environment (Cruse, 1986:40). 

Richards et al (1992:172) indicate that idiom is "an 

expression which functions as a single unit and whose meaning 

cannot be worked out from its separate parts. For example: 

1- She washed her hands of the matter. Means: She refused to 

have anything more to do with the matter.  

5. Data Analysis 
Eight examples will be studied for showing The role of 

collocation in determining the meaning of homonyms in the 

Glorious Qur'an with reference to English with the analysis of 

two translations of these Ayas: 
SL Text: (1 A) 

 )) فََمل لَنل ِم  شلفِعن  ۞ َو ال َصذيٍق َحمنم((   )الشعَاء: 101-100(

TL Texts: 

(("Now, then, we have none to intercede (for us) "Nor a 

single friend to feel (for us),))   (Ali, 2001:920) 

((Now we have no intercessors. Nor a close friend (to help 

us) ))  

                                                  (Al-Hilali and Khan, 2007:497) 
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SL Text: (1 B) 

 )) َو انزََه َكفَشوا نَُهم َششاٌب ِمه َحمُم ((   )َىوس: 4(

TL Texts: 

((But those who reject Him will have a drink of boiling 

fluids))                               

(Ali, 2001:480) 

((But those who disbelieved will have a drink of boiling 

fluids))         

(Al-Hilali and Khan, 2007:281) 

Discussion:    

The noun (َحمررنم) means 'close person who look after 

others' in the first Ayah whereas this noun means ' a very hot 

water' in the second Ayah (At-Tunji, 2003:143). 

The meaning of the noun (َحمرنم) can be determined by 

collocation in these two Ayas. So, it means 'close' when it 

collocates lexically with the noun (َصرذيق) 'friend' and it means 

'very hot' when it collocates lexically with the noun ( َشَا) 'drink' 

because fluids can be very hot and the friends can be close and 

cannot be very hot. 

Al-Hilali and Khan give an equivalent translation to the 

noun (َحمنم) in the first Ayah because they use the adjective 'close' 

before the noun 'friend', whereas Ali does not use this adjective 

but he uses the phrase 'to feel for us' to convey its meaning. The 

noun (َحمنم), in the second Ayah, is translated as 'boiling fluids' in 

both translations, which is equivalent. 

 

SL Text: (2 A) 

 )) َو ما تُىفِمىا ِمه َخُشٍ  ََعهَمهُ هللا((   )انبمشة: 372(

TL Texts: 

((And whatever of good ye give, be assured Allah 

knoweth it well)) 

(Ali, 2001:114) 
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((And whatever of you spend in good, surely, Allah 

knows it well)) 

(Al-Hilali and Khan, 2007:73) 

SL Text: (2 B) 

تٌ ََذعىَن إنً انَخُش ((   )آل عمشان: 404(  )) َو نتُكه ِمىُكم أُمَّ

TL Texts: 

((Let there arise out of you a band of people inviting to all 

that is good))                

(Ali, 2001:154) 

((Let there arise out of you a group of people inviting to 

all that is good (Islam) )) (Al-Hilali and Khan, 2007:100) 

Discussion: 

The noun (ََخنر), in the first Ayah, means 'money' and it 

means 'goodness' as opposed to 'badness' in the second Ayah (Al-

Eŝfahani, 2004:181). 

The verb (تنفرق) 'spend' collocates with the noun (ََخنر) in 

the first Ayah, therefore the noun (ََخنر) means 'money' because 

money can be spent not goodness. On the other hand, the noun 

 in the second Ayah, means 'goodness' because it collocates ,(َخنرَ)

with the verb (يرذعى), which means inviting people to do good 

deeds. 

Both translations of the first Ayah adopted the noun 

'good' to translate the noun (ََخن) in the SL text. They do not even 

refer to 'money', which is the interpretation of the noun (ََخنر) as 

indicated by many interpreters of the SL text. So, these two 

translations do not convey exactly the meaning of this noun into 

the TL text. In the second Ayah, the noun (ََخنر) is translated into 

the phrase 'all that is good'  in both translations and this phrase 

represent equivalent translation. 
 

SL Text: (3 A) 

ٍَ ُمؤمىاً َونهُمؤمىَُه وَ انُمؤِمىاث(( )وىح:38( ٌَّ وَ نَِمه َدَخمَ  بَُت  ))َسبِّ اغفِش نٍ َو نِىانِذ
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TL Texts: 

(("O my Lord! Forgive me, my parents, all who enter my 

house in faith and (all) believing men and believing women))          

(Ali, 2001:1537) 

(("My Lord! Forgive me, and my parents, and him who 

enters my home as a believer, and all the believing men and 

women)) 

(Al-Hilali and Khan, 2007:780) 

SL Text: (3 B) 

 )) َو َسبائِبُِكم انتٍ فٍ ُحجىِسُكم ِمه وِسائُِكم انالتٍ َدَخهتُم بِِهه ((   )انىساء: 32(

TL Texts: 

((your step-daughters under your guardianship, born of 

your wives to whom ye have gone in))     (Ali, 2001:191) 

((your stepdaughters under your guardianship, born of 

your wives to whom you have gone in)) (Al-Hilali and Khan, 

2007:122) 

Discussion:   

The verb ( َ َدَخر) means 'enter' in the first Ayah. It carries 

this meaning when it accompanies words that refer to a place or 

time and it can be seen that it accompanies the noun ( بَنر) 'home' 

in this Ayah. In the second Ayah, it means 'to have sexual 

intercourse' and when it is used to convey this meaning in 

Arabic, it accompanies the preposition ( بِررر) (grammatical 

collocation) followed by the noun  ))امرَة) 'woman' or a pronoun 

that refer to a woman (Al-Eŝfahani, 2004:186-187).  

The verb 'enter' is used in the TL text as a translation of 

the verb ( َ َدَخ) by both translations in the first Ayah, which 

represents an equivalent translation. The verb ( َ َدَخ), in the second 

Ayah, is translated as 'have gone in' in both translations. This 

translation does not convey ca completely equivalent meaning 

because it may be understood as just going in with a woman in 

the same place whether other people are there with them or not 
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and without referring to what they do to make this rule be applied 

on them. 

SL Text: (4 A)  

 )) فَاِن ِخفتُم فَِشجالً  أو ُسكباواً((   )انبمشة: 329(

TL Texts: 

((If ye fear (an enemy), pray on foot, or riding, (as may 

be most convenient) ))    (Ali, 2001:98) 

((And if you fear (an enemy), perform Salat (pray) on 

foot or riding)) 

(Al-Hilali and Khan, 2007:64) 

SL Text: (4 B) 

 )) ِمًه انُمؤِمىَُه ِسجالٌ  َصَذلىا ما عاَهذوا هللاَ َعهُه((   )األحزاب: 32(

 

TL Texts: 

((Among the believers are men who have been true to 

their Covenant with Allah))     (Ali, 2001:1062) 

((Among the believers are men who have been true to 

their Covenant with Allah))     (Al-Hilali and Khan, 2007:562) 

Discussion: 

The noun ( ِرجررل), in the first Ayah, means 'on foot'                      

(Az-Zamakhshari, 2005:140). In the second Ayah, it means 'men' 

and it refers to a number of men who performed their covenant 

completely (ibid, 2005:852). 

The noun ( ِرجرل) 'on foot', in the first Ayah', collocates 

with the noun (  ُركبلنرل) 'riding' and this makes its meaning clear 

because both of them are ways of moving or traveling from one 

place to another. In the second Ayah, it accompanies the noun 

 believers', therefore it cannot refer to the meaning in the' (الُمؤِمنن َ )

first Ayah, but it means 'men'. This is because men are those who 

can believe and the meaning of 'on foot' is not suitable here. 

The prepositional phrase 'on foot' is used by both 

translations to convey the meaning of the word ( ِرجل), in the first 

Ayah. Also, the noun 'men' is used by both translations to convey 
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the meaning of the noun ( ِرجرل) in the second Ayah. All of these 

translations are equivalent ones.   

SL Text: (5 A) 

 ))َو إرا َضشبتُم فٍ األَسض ((   )انىساء: 404(

TL Texts: 

((when ye travel through the earth))        (Ali, 2001:218) 

((And when you (Muslims) travel in the land)) 

(Al-Hilali and Khan, 2007:138) 

SL Text: (5 B) 

 )) فاضِشبىا فَىَق األَعىاِق((   )األوفال: 43(

TL Texts: 

((Smite ye above their necks))       (Ali, 2001:416) 

((So strike them over the necks)) (Al-Hilali and Khan, 

2007:244) 

SL Text: (5 C) 

 )) َو كالً َضَشبىا نَهُ األمثال((   )انفشلان: 29(

TL Texts: 

((To each on We set forth parables and examples))         

(Ali, 2001:898) 

((And for each (of them) We put forward examples as 

proofs and lessons))                                                      (Al-Hilali 

and Khan, 2007:486) 

Discussion:    

The verb ( َ ََ  and its derived forms are used in (َضرر

different meanings in the Glorious Qur'an. In the first Ayah, it 

means 'walk' or 'travel'. In the second Ayah, it means 'strike' and 

it means 'to clarify' or 'to describe' by giving examples or 

parables in the third Ayah (Mahmood, 2008:133-134). 

These meanings of the verb ( َ ََ  can be determined be (َضر

collocation. It can be seen that whenever this verb means 'walk' 

or 'travel', it collocates grammatically with the preposition ( فر) 

followed by the noun (األرض) 'earth'. When it means 'strike', it 

collocates nouns that refer to parts of the body or to the person 
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himself. Then the verb ( َ ََ  'means 'to clarify' or 'to describe (َضر

by giving examples, it collocates with the noun ( َمثَر) or its plural 

form ( ةمثل) whenever it is used in the Glorious Qur'an. 

Concerning translation, both translations use the verb 

'travel' to convey the meaning of the verb ( َ ََ  in the SL text (َضر

that is equivalent. The verb ( َاض), which is the imperative form 

of the past tense form of the verb ( َ ََ  'is translated as 'smite ,(َضر

by Ali and as 'strike' by Al-Hilali and Khan. Both of them are 

equivalent translations because they carry the same meaning. In 

the third Ayah, the verb ( َ ََ  ,'is translated by Ali as 'set forth (َضر

which means 'clarify', and as 'put forward', which means 'show' 

by Al-Hilali and Khan. Both of these translations are equivalent 

because clarifying or showing the matter by giving examples or 

parables convey the intended meaning of the verb (  َ ََ  in the (َضر

SL text. 
 

SL Text: (6 A) 

))َو َكتَبىا َعهُِهم فُها أنَّ انىَّفَس بانىَّفِس َو انَعُهَ  بانَعُِه َو األوَف باألوِف َو األُرَن 

(44رِن َو انسِّهَّ بانسِّهِّ و انُجشوَح لِصاص((   )انمائذة: باألُ   

TL Texts: 

((We ordained therein for them: Life for life, eye for eye, 

nose for nose, ear for ear, tooth for tooth, and wounds equal for 

equal)) 

(Ali, 2001:262) 

((And We ordained therein for them: life for life, eye for 

eye, nose for nose, ear for ear, tooth for tooth, and wounds for 

equal)) 

(Al-Hilali and Khan, 2007:163) 

SL Text: (6 B) 

 )) فُِهما َعُىانِ  تَجشَان ((   )انشحمه: 40(

TL Texts: 

((In them (both) will be two springs flowing (free) ))      

(Ali, 2001:1403) 
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((In them (both) will be two springs flowing (free) )) 

(Al-Hilali and Khan, 2007:723) 

Discussion:    

The noun ( َعرن) means 'eye' in the first Ayah and it means 

'spring' in the second Ayah [but it is used in the dual form] (Al-

Eŝfahani, 2004:396). 

The noun ( َعررن), in the first Ayah, can be easily 

understood as 'eye' because it collocates with other parts of the 

body. In the second Ayah, it means 'spring' because the dual form 

of the noun ( َعرن) collocates lexically with the verb ( تَجَيرل), 

which refers to the flowing of water from those springs. 

The noun 'eye' represents an equivalent translation to the 

noun ( َعرن) in the first Ayah as it is used in both translations. 

Also, both translations use the noun 'spring' to refer to the dual 

form ( َعننل) in the second Ayah, which is equivalent translation. 

SL Text: (7 A) 

 ))فَاغِسهىا ُوجىهَ ُكم َو أَذَُكم إنً انَمشافِك ((   )انمائذة:6 (

TL Texts: 

((wash your faces, and your hands (and arms) to the 

elbows)) 

(Ali, 2001:247) 

((wash your faces and your hands (forearms) up to the 

elbows)) 

(Al-Hilali and Khan, 2007:155) 

SL Text: (7 B) 

 ))آمىىا بانزٌ أُوِزَل َعهً انزََه آَمىىا َوجهَ  انىَهاس ((   )آل عمشان: 73(

TL Texts: 

(("Believe in the morning what is reveled to the 

Believers)) 

(Ali, 2001:145-146) 

(("Believe in the morning in that which is revealed to the 

believers (Muslims) ))                  

(Al-Hilali and Khan, 2007:93) 
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Discussion:    

The noun ( ُوجرى) is the plural form of the noun ( َوجر), 

which means 'faces'. In the second Ayah, the word ( َوجر) means 

'the beginning' of the day  (At-Tunji, 2003:508 and Al-Eŝfahani, 

2004:584-585). 

The noun ( ُوجرى) collocates with the noun ( ةيرذ) 'hand' in 

the first Ayah and both of them are parts of the body. So, the 

noun ( ُوجرى) means 'faces'. In the second Ayah, the word ( َوجر) 

must mean 'the beginning' because it collocates lexically with a 

noun that refer to time. 

The noun ( ُوجررى)  is translated as 'faces' in both 

translations and this represents an equivalent translation. The 

noun ( َوجر) with noun (نَهرلر) 'day' are translated as 'the morning' 

and this conveys an equivalent meaning to the expression in the 

SL text because the morning is the first part of the day. 

SL Text: (8 A) 

 ))انشَّمُس َو انمََمُش بُِحسبان ٍ ۞ َو انىَّجُم َو انشََّجُش ََسُجذان ((   )انشحمه:6-4 (

TL Texts: 

((The sun and the moon follow courses (exactly) 

computed; And the herbs and the trees – both (alike) bow in 

adoration)) (Ali, 2001:1397) 

((The sun and the moon run on their fixed courses 

(exactly) calculated with measured out stages for each (for 

reckoning). And the herbs (or stars) and the trees both prostrate 

themselves (to Allah) )) 

(Al-Hilali and Khan, 2007:720) 

SL Text: (8 B) 

 ))َو انىَّجمِ  إرا َهىي ۞ ما َضمَّ صاِحبُُكم َو ما َغىي ((   )انىجم: 3-4(

TL Texts: 

((By the Star when it goes down – Your Companion is 

neither astray nor being misled))                                    (Ali, 

2001:1377) 
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(( By the star when it goes down (or vanishes). Your 

companion (Muhammad) has neither astray nor has erred )) 

(Al-Hilali and Khan, 2007:93) 

Discussion:    

The noun (الرنججم) in the first Ayah means 'herbs', which 

refers to the plants that grow without trunks as opposed to trees 

that have trunks. In the second Ayah, the noun (الرنججم) means 'the 

star', which goes or fall from the sky (As-San'ani, 2000:305). 

The meaning of this noun can be determined in these two 

Ayas by collocation. In the first Ayah, it can be seen that the 

noun ( ررم  the moon' are collocated' (القََمررَ) the sun' and' (الشج

together because both of them are the most famous celestial or 

heavenly bodies for people . They are famous because the sun 

appears in the day and the moon appears at night. Then, (الرنججم) 

means 'herbs' because it lexically collocates with the noun (َالشجَج) 

'trees'. It cannot mean 'stars' because there is no relationship 

between stars and trees, but the relationship between herbs and 

trees is clear for their representing the only two kinds of plants 

concerning the way of growing. In the second Ayah, the noun 

 (هَرىي) means 'star' for its lexical collocation with the verb (الرنججم)

'went down' or 'fell down' because only stars may fall as opposed 

to 'herbs'. 

The noun (الرنججم), in the first Ayah, is translated as 'herbs' 

by Ali, which is an equivalent translation. Al-Hilali and Khan 

also use the noun 'herbs', but they add 'or stars' between two 

brackets because some interpreters say that it means 'stars' and 

some of them say that it combines both meanings i.e. herbs and 

stars. Both Ali; and Al-Hilali and Khan use the noun phrase 'the 

star' to translate the noun (الرنججم) in the second Ayah and this 

translation is an equivalent one. 
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6. Conclusion 
Base on what has been studied above, the following 

conclusions can be stated as follows: 

1- One conclusion can be drawn from this research is that the 

study of meaning in the Glorious Qur'an cannot be dealt with 

in the scope of semantics as a single integrated discipline. 

Rather, it is a set of studies of the different uses of language 

in relation many different linguistic aspects of a text.   

2- Collocation is of a vital role in determining the meaning of 

homonyms in the Qur'anic text whether a grammatical or 

lexical kind is employed.  

3- It seems that a knowledge of the different meanings of 

homonyms with careful attention to the language used will be 

of benefit to identify more precisely the meaning of 

vocabulary items as they occur in the Glorious Qur'an. 

4- Homonyms may be a source of ambiguity in the Glorious 

Qur'an. In this regard, collocation is a suitable way to get rid 

of it that collocation participates identifying the meaning of 

homonym accurately. 

5-  It seems that, sometimes, the translator fails to give the exact 

meaning of some homonyms because he depends on one of 

the meanings of the homonym that is not intended in the 

translated Ayah. 

6- It is concluded that the semantic analysis of lexical relations 

can be a good means to understand the exact meaning of the 

lexical items in the Glorious Qur'an. 
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إشباع احلركة واالجتزاء بها عن حرف املد يف اللهجات 
 العربية القدمية

ـــزرجي  د.  ــد الخــ ـــد أحمــ ــاد حميــ                                      عمــ
 ن

                 جامعـــة تكـــــريت  كليـــــة التربيــــة للبنــــات 
 ن

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 
لالسػػػػػػ ـ سمػػػػم سػػػػـل   محمػػػػل الحمػػػػلم الم بػػػػلت لصمـػػػػػؿ الــػػػػػػ ت  لالـػػػػػػ ة 

 أشػػرؼ الك ئ  ت.
للبػػػل  َّػػػدفا اللراسػػػ ت المةصـػػػل لاحػػػلة مػػػف اللراسػػػ ت ال ػػػ  أ  ػػػت سمػػػلـ الم ػػػل 

س  ػم سسػـ مػف ٱل لكثـر مف الـلائل  َّضً  سف حـظ الكثـر مف آث ر البممػ   لآرائةػـ  َّػػ
 البمم   للراسل المةص ت س  ـل كلـرة.

لػـ  ــػػا اللراسػ ت المةصـػػل حظػً  لاَّػػرًا َّػػ   ػػاا  لس ػػل اشػ   ؿ البممػ   ل ل ـلـػػػؼ
 المص ؿ إاا م  سـست ل للراس ت األـرى ك للراس ت ال حلـل لالـرَّـل.

مػػػػل لالقـػػػػـرة أل  لقػػػػل ألرؾ سممػػػػ   الم ػػػػل األلائػػػػؿ الـػػػػرؽ لػػػػـف الـػػػػلائت الطـل
الحرك ت َّ  المـ رج لالــ ت  لسلاػرلا سػف  ػاا الـػرؽ لبلػ رة لسـقػل  ػلؿ سمػم البمػؽ 

 لال الؽ, لصبملا مـلاف لراس ةـ القرا ات القرآ ـل لالبرلـل الــحم للةص  ة .
للم  اطمبت سمػم صةػلل اللػ حثـف المحػلثـف َّػ   ػاا المصػ ؿ لصػل ةـ ـ  ػ لللف 
)إشػػػل ع الحركػػػلل لـةممػػػلف )ااص ػػػرا  لةػػػ  سػػػف حػػػرؼ المػػػلل  َّضػػػً  سػػػف أفا ا شػػػل ع 

ا مم  لَّب ػ  إلػم لحػث إشػل ع الحركػل س ل ـ ـكلف َّ  لسط الكممل ا َّ  طرَّة   ل ا
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لااص را  لة  سف حرؼ المل َّػ  طػرؼ الكممػل ا َّػ  لسػطة   لصبمػت مـػلاف لراسػ   
 المةص ت البرلـل القلـمل مع ااس شة ل ل آلـ ت القرآ ـل لسرا ا ة .

لاس ضػػػػت لراسػػػػل الملضػػػػلع أف ـ قسػػػػـ سمػػػػم ملحثػػػػـف ـسػػػػلقةم   مةـػػػػل ل مـةمػػػػ  
 ـ  مل.

مػػػلل للـ ػػػت أـةمػػػ     للػػػت َّػػػ  ال مةـػػػ ل )الب سػػػل لػػػـف الـػػػلائت القـػػػـرة لالطـل
 لبٌض مف اآلـر.

أم  الملحث األلؿ َّقل أـمـ ه لمحلـث سف )إشل ع الحػػركلل مب مػلًا َّػ  لـ  ػه 
سمػػم ث ثػػل محػػ لر  ػػ : )إشػػل ع حركػػل ضػػمـر ال ـلػػل الم ـػػؿل ل)إشػػل ع ضػػمل مػػــ 

 .الصمع ل ل )لق   حرؼ المل َّ  طرؼ األَّب ؿ لاألسم  ل
ل حلثت َّ  الملحػث الثػ    سػف )ااص ػرا  ل لحركػل سػف حػرؼ المػلل مل ػلئً  لػػ 
)ااك ـػػ   لحركػػل ضػػمـر ال ـلػػل الم ـػػؿل ثػػـ ا لب ػػه لػػػ )حػػاؼ حػػرؼ المػػل َّػػ  طػػرؼ 

 األَّب ؿ لاألسم  ل.
مت إلـة  َّ  لراس  .  ـل مت اللحث لـ ـل لم   ئج ال    ـل

ا أ قلـ لةػاا اللحػث أرصػل ام سػلح  ه ل بػ  لم أف ـ ـػع لػه اللارسػـف ـل ـب ػ  لا 
 لـصره )إّف ام سمـع سمــل.
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 التمهيد
 العالقت بني الصىائت القصرية والطىيلت

 حلث سمم   الـلت سمم المـل  ت القــرة مف ـػ ؿ س س ةػ  لاص م سةػ  
مػػػػػل  َّقػػػػػل لرلت س ػػػػػل ـ إشػػػػػ رات إلػػػػػم الب سػػػػػل الـػػػػػل ـل لػػػػػـف  مػػػػػع المـػػػػػل  ت الطـل

مػػػػل )حػػػػ رلؼ المػػػػل لالمػػػػـفل لالمـػػػػل  ت القـػػػػـرة )الحركػػػػ تل  ل ػػػػاه المـػػػػل  ت الطـل
ػـة  لب سػل الصػر  ل لكػؿ  سػ ؿ سػـللـه )ت   ػػل: ))َّ لـ حػل مػف 081الب س ت ـمكػف ـل

 .(1)األلؼ  لالكسرة مف الـ    لالضمل مف اللاللل
 ػػػػل َّػػػ  الحػػػلـث سػػػف  ػػػاه الـكػػػرة  للػػػه سلػػػ رة 293لسػػػل أَّػػػ ض الػػػف ص ػػػ  )ت 

)اسمػػـ أّف الحركػػ ت ألبػػ ض حػػرلؼ المػػّل لالمػػـف  ل ػػ  األلػػؼ مشػػةلرة َّػػ  الػػؾ  سػػ ؿ: )
لالـػػػػ   لالػػػػلال  َّكمػػػػ  أّف  ػػػػاه الحػػػػرلؼ ث ثػػػػل َّكػػػػالؾ الحركػػػػ ت ثػػػػ ث  ل ػػػػ  الـ حػػػػل  
لالكسػػػػػرة  لالضػػػػػمل  َّ لـ حػػػػػل لبػػػػػض األلػػػػػؼ  لالكسػػػػػرة لبػػػػػض الـػػػػػ    لالضػػػػػمل لبػػػػػض 

 .(2)اللاللل
الكلَّـػػلف إلػػم ا ػػه َّػػ  سللػػه: ))لا ػػب   ػػػل755أّمػػ  مػػ  اكػػره الػػف األ لػػ ر  )ت 

ـصػػػلر َّػػػ  ضػػػرلرة الشػػػبر إشػػػل ع الحركػػػ ت ال ػػػ   ػػػ  الضػػػمل لالكسػػػرة لالـ حػػػل َّـ شػػػـ 
 .(3)س ة : اللال  لالـ    لاأللؼلل

 َّ  أصل َّـه م  ـلؿ  سمم أفا الكلَّــف ـصبملف الحرك ت أـلًا لحرلؼ المل.
ةػػـ لمسػػـلل صبػػؿ الحركػػ ت أـػػلًا ألحػػرؼ المػػل ا ػػب إلـةػػ  سممػػ   ال صلـػػل كم

 ػػل 760أل ةـ ـقلللف إفا إشل ع الحركل ـحلث س ه حرؼ مػّا لمػ ةـ الػف الطحػ ف ) ت
َّػػػ  سللػػػه: ))َّدشػػػل ع الـ حػػػل ـحػػػلث األلػػػؼ  للدشػػػل ع الضػػػمل ـحػػػلث الػػػلال  للدشػػػل ع 

 .(4)الكسرة  حلث الـ  لل
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 ػػػل أّ ةمػػ  مػػف صػػ ل لاحػػل  لكػػف األـػػؿ 669َّػػ  حػػـف ـػػرى الػػف سـػػـلر)ت 
مػػػل لػػػلل . لسللػػػه: (5)ـؿ سللػػػه: ))... الضػػػمل مػػػف صػػػ ل الػػػلال...لل ػػػ  المـػػػل  ت الطـل
 .(7)  لسلله: ))... الـ حل مف ص ل األلؼلل(6)))... الكسرة مف ص ل الـ  لل

ـ لـف مف  اه ال ـلص أفا  اه الحرك ت    مف ص ل الحرلؼ للالؾ صػ   
ػػػؼ الػػػف ص ػػػ  لةػػػاه الحركػػػ ت  لـ ةمػػػ   لاَّػػػؽ ل م ثػػػؿ َّػػػ  الـػػػلاص ال طقـػػػل  لػػػللـؿ ـل

 ل للبضل.)
سػػ ؿ الػػف سـػػـلر: ))لأّمػػ  الحركػػ ت َّمّمػػ  ك  ػػت لبػػض الحػػرلؼ ُسِممػػْت سمػػم 

ػػػل لالـ حػل ألػؼ ـػ ـرة مم ػلة سمػم ػػػػػػػػػـػلر   َّ لضػمل لال ـػ ـرة سمػم  ػاه الـػلرة )ػ
ػلر ة  )ػ ػػػل لالكسػرة ـػ   ـػ ـرة ػػػػػػػػطلؿ الحرؼ  للل لػـ  كػف كػالؾ ال لسػت لػ أللؼ ـل

ػػلر ة  لصبمػػت مػػف أسػػـؿ الحػػر  ؼ  أل ةػػ  سػػل ــػػؿ لةػػ  سػػرسل الـػػط َّ م ػػلل ل لـ حػػل ـل
 .(8)للػػػػػػػػػػػػػػػػػل)

لَّػػػ  الحػػػؽ أفا مػػػ  ا ػػػب إلـػػػه الػػػف ص ػػػ  إّ مػػػ   ػػػل ـ ـػػػل َّكػػػرة الـمـػػػؿ لةػػػاه 
. سػػ ؿ ألػػلسمرل الػػلا   (9)األـػػلات إا رل  أفا شػػكؿ  ػػاه األـػػلات مػػف ـػػ ع الـمـػػؿ

ل لكسػػػرة لضػػػمل َّملضػػػع الـ حػػػل مػػػف  ػػػػل: ))أسمػػػـ أّف الحركػػػ ت ثػػػ ث: َّ حػػػ444)ت
ٍؿ.  الحػػػرؼ أسػػػ ه  ألّف الـػػػ ْ ُمْسػػػَ ْبٍؿ. لملضػػػع الكسػػػرة م ػػػه أسػػػـمه  ألفا الكسػػػر ُمْسػػػ ـَ
لملضع الضمل م ه لسطه أل أم مه. ألفا الـ حل لم  حـمت َّػ  أسػ ه  لالكسػرة َّػػػ  

لمضػػمل...  أسػػـمه  ألصػػػػؿ اسػػ ب   الـػػ ْ ل سػػـرؿ الكسػػػػػر  لقػػ  لسطػػػه  َّـػػػ ر ملضػػب ً 
 .(11)َللُ ْصبْؿ س مُل الحركل الُمْشَلَبِل  إف ك  ت َّ حل  ألـً  ُمْضَصَبًللل

ـ لـف مم  اكػر أفا الحركػل صػر  مػف حػرؼ المػل  لالمػل حركػل طلـمػل  َّ لضػمل 
 ـلت ســر  أّم  اللال َّة  ـلت طلـؿ  لُ َبلر ضّمل طلـمل الملى.

سػم ع س لـػل.   مـػر لػه سػف  ـر ػ  لـ حظ أّف الـلائت  ش رؾ كمة  َّ  سلة إ
مف أـلات الم ل  ل اا م ـٍت مف طـرقل ـرلصة  اا ط سـل الحرة  ألفا مصػرى الةػلا  

 ُُ 
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مبةػػ  ـ ػػلَّع حػػرًا طمـقػػً  مػػف الحمػػؽ ح ػػم ـرلصػػه مػػف الـػػـ مػػف للف أف ـ بػػرض مػػرلر 
الةػػلا  ل ػػلـؿ األسضػػ   الـػػل ـل  ػػلـً  ـم ػػع ـرلصػػه أل ـسػػلب َّـػػه اح ك كػػً  مسػػملسً  
َّػ  مصرا ػػ  سػ ؿ الػػلك لر  ػ  ـ سػػللر : ))إا لػلا لصػػلل  ضػــؽ  لاف كػػ ف محػلللًا  لمػػ  
ػػل   اـ مـػػت أصػػرال الػػالائب َّػػ  السػػمع للك  ػػت ـػػل ً  لاحػػلًا ـ ػػ ج سػػف ال  مػػل الح صـر

ـ  ا ملضب لل  .(11)لكف ال ضــؽ الا    شـ س ه الالائب  ضــؽ  صـل
َْ لةػػ  سػػلـ ممػػ  ـػػلؿ سمػػم ا بػػلاـ ظػػ  رة ااح كػػ ؾ َّػػ  أث ػػ     طقةػػ   لسػػل سػػم

ااح كػػػ ؾ  لػػػـف  حمػػػؿ ط سػػػل أسمػػػم لكثـػػػر ممػػػ   حمػػػؿ الـػػػلامت ال ػػػ   ـقػػػل كثـػػػرًا مػػػف 
ػػػل َّػػػ  سػػػلة إسػػػم ع  ط س ةػػػ  َّػػػ  أث ػػػ   ااح كػػػ ؾ لملاضػػػع مػػػف آلػػػل الـػػػلت  لممػػػ  ــر

  لسمـػػه (12)المـػػل  ت إ ةػػ  أـػػلات مصةػػلرة  ـة ػػر الػػل راف الـػػل ـ ف َّػػ  أث ػػ    طقةػػ 
ـّص الصلؼ مـرصً  لة َّدّ ة  أـلات  ـُ  .(13) لائـل  ـ قر إلم حـّر   سب إلـه  َّ

أّمػػ  رمػػف ال طػػؽ لةػػاه األـػػلات  َّػػ  شػػؾ أفا رمػػف ال طػػؽ ل لمـػػلت القـػػـر 
ػػػؿ )حػػرؼ المػػػلل س ػػل ا شػػػل ع  )الحركػػلل ـكػػلف أسػػػؿ مػػف رمػػػف ال طػػؽ ل لمـػػلت الطـل

ـرمػر لػه لػػ ) ػػػػ   ػػػػ   ػػػػ ل َّضً  سم   لـ ه ك  لل المق طع الـل ـل  َّ لمـلت القـػـر 
ؿ ـرمر له لػ ) ػػػ   ػػػ   ػػػ ل .  َّ  حـف أف المـلت الطـل

 ُُ 
 ُُ ُُ 
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 ادلبحث األول
 إشبـــاع احلـــــزكت

شػل ع الحركػ ت أل  طلـمةػػ  أل مطمةػ  ح ػم ـ شػػـ  ػػ لة لا  المػرال ل  شػل ع  ػل الـر
 .(14)س ة  حرؼ مف ص سة   َّمثً  س ل إشل ع الكسرة   شـ الـ   الملـل

الا  أـرل سلله ا ػه سػل  ػرال الحركػل طػلًا ل  حػلؿ إلػم حػرؼ مػل س ػل إشػل سة   
ػػػػ لة رمػػػػف  طقةػػػػ   َّقػػػػل أثل ػػػػت اللراسػػػػل الـػػػػل ـل القلـمػػػػل لالحلـثػػػػل أفا الـػػػػرؽ لػػػػـف  لـر
مػػػل لػػػـل َّػػػ  الكمـػػػل َّقػػػط لػػػؿ ــػػػ حب الػػػؾ اـػػػ  ؼ َّػػػ   المـػػػل  ت القـػػػـرة لالطـل

مرللصػػػل  ػػػرل مػػػرة ملـػػػل مـػػػل ل لمػػػرة أـػػػرى ال لسـػػػل كػػػالؾ َّ لـػػػ   لالػػػلال لةمػػػ  طلـبػػػل 
ػػُعل  ـػػر الػػلال لالـػػ   َّػػ  )سَػػْلؿل ل  ـْ شػػلـة ف ل لـػػلامت َّػػ للال لالـػػ   َّػػ  )ـَقُػػْلُؿل ل )ـَِل
ػػػعل. سػػػ ؿ الػػػف ص ػػػ : ))الضػػػمل سػػػل  صػػػر  مصػػػرى الػػػلال  ل ػػػ  لال ـػػػ ـرة  كمػػػ  أفا  ـْ )َل

ركػ ت   شػـ م ػم الكسرة ـ   ـ ـرة  لالـ حػل ألػؼ ـػ ـرة. ل ػاه الحػرلؼ سػف  ػاه الح
حــل لسصلرلل  .(15)كفا ملات   حل: رس لل ـل

لسػػل سػػلقه إلـػػه سػػـللـه لسقػػل لػػه ل لػػً  َّػػ  ك  لػػه سػػم ه )لػػ ب ا شػػل ع َّػػ  الصػػر 
لالرَّػػع  ل ـػػر ا شػػل ع لالحركػػل كمػػ   ػػ ل سػػ ؿ َّـػػه: ))َّـّمػػ  الػػاـف ـُشػػلبلف ََّـَُمط طػػلف 

 .(16)سللؾ ـَْضرُلة ...لل لس مُ ة  لال لـ    ل اا ُ حكمه لؾ المش َّةل  لالؾ
  لالػػم كل ةػػ  ل ػػل مػػرة (17)لقػػل سػػرا الػػف ص ػػ  إشػػل ع الحركػػل إلػػم الضػػرلرة مػػرة

 .(18)أـرى
لسمم الػؾ َّػدفا ل   ػ  البرلـػل  ػ  ل ػل مث لـػل  بطػ  كػؿ حركػل حقةػ  الـػل   
ُع الحرك ت   َُ لم  ـ سصـ لسلا ـف الم ل َّضً  سف القلا ـف الم لـل ال    لـف م م ُ ْشَب
ْع لػػللـؿ مػػ  س لػػه الػػلك لر حسػػ ـ ال بـمػػ : ))... الحػػاؼ لمسػػرسل  كمػػ  َّػػ  َُ ـَ ُ ْشػػَب } َلِلػػ

ف كػ ف مػف مظػ  ر اللػلالة  إّا أّ ػه لرل َّػ   َاِلَؾ َم  ُك اػ  َ ْلػِ{  ل ػاا ال ػلع مػف الحػاؼ لا 
ل ػػػل الك ػػػ ب الكػػػـرـ لـبطػػػ  السػػػ مع ـػػػلرة السػػػرسل َّػػػ  ال طػػػؽ لَّػػػ  الحركػػػل. إا اآلـػػػل 
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م سمػػم مق لمػػل البلػػل الـػػ لْ الػػا  آ ػػ ه ام مػػف لل ػػه سممػػً   لكػػ ف  ـػػّلر حػػرص ملسػػ
َّ م ملسم سل  س  أف ـػاكر لػه ا ػ ب سػمك ةم  َّػ  اللحػر سػرب الـػـرة  َّمّمػ  أحػّل 
ر شػػػلؽ  لػػ لصلع لأرال ال ػػلا  اكػػػر لػػه الػػؾ  َّكػػػـف اآلـػػل  سػػػةـ لةػػاا الحػػاؼ َّػػػ   ـػػـل

}َاِلػَؾ سرسل المـظ َّ  الكممػل: ملسم لسرسل المق   لسرسل اار لال  حل المك ف  َّك  ت 
ـً   ـَ   لاشلع ال طػؽ إف شػئت لػ أللؼ مػف ك ػ  لالـػ   َم  ُك ا  َ ْلِ{ ََّ ْرَ لاا َسَمم آثَ ِرِ َم  َس

 .(19)مف  ل   ل رى الـرؽ لـف لةـل المش  ؽ َّ  ال طػؽ  ل راـػ  الم ث سػؿ سػف المقػ  لل
كلامػػؿ مػػف  ـػػػػػر اـػػ  ل لا  لسػػ ؿ الػػلا  : ))الُمحػػّرؾ مػػف الحػػرلؼ ل لحركػػ ت الػػث ث

 ل ـػػف  ـؤلاف إلم  ضبـؼ الـػػلت لةف  لا إشلػػػػ ع رائػػػل  لا  مطػـط لػ ل{  ـلصلػ ف 
 .(21)ا  ـ ف لبل ف لـلؼ لـ   للاللل

لا لػػػػل مػػػػف ال  لـػػػػه   ػػػػ  أفا إشػػػػل ع الحركػػػػ ت ال ػػػػلأ كبػػػػ لة  طقـػػػػل سػػػػرس ف مػػػػ  
 أـلحت سملكً  ـل ـً  ـح اـه مف اس  ل سمـه.

َّقل  ـ مؼ المةص ت البرلـل َّ   طؽ الـلائت القــرة اـ  ًَّ  لـ ً  َّ  لبض 
كػلف ل لضػـ َّػ  لةصػل ث  ـػل   ألـ ظة   َّقل ـحرؾ الحرؼ َّ  لـظل ل لكسػر َّػ  لةصػل ـل
ُع الحركل ح م  كلف حرؼ مػل  أل ـص ػرأ حػرؼ المػل ح ػم ـبػلل حركػل مػف  َُ لسل ُ ْشَب

 .(21)ص سه
لػػم أفا ال حػػلؿ مػػف لرصػػل القـػػر إلػػم لرصػػل لا ػػب الػػلك لر   لػػب المطملػػ  إ

الطلؿ لـ ـحلث لـمـر لـف المب     لا  م  ك ف ألسل ب ـػل ـل لح ػل  أل لبػ لة  طقـػل 
. لـكثػػر إشػػل ع الحركػػل َّػػ  الشػػبر  ألفا الضػػرلرة   طمػػب شػػـئً  م ػػه  لـسػػ قــ (22)مبـ ػػل

))األلػػػؼ الػػػلرف  لمػػػف الػػػؾ مػػػ  ألرله الػػػف ص ػػػ  َّػػػ  لػػػ ب )مطػػػؿ الحركػػػ تل مػػػف  حػػػػػل 
 الم شـة سػف إشل ع الـ حل م  أ شله أللسم  الف َ ْرمل ـرث  ال ه مف سلله:

 وأنت من الغوائل حين ُترَمى      ومن ذِم الرجال بُمنتزاحِ 
 .(23)ــرل لم  رح مـ بؿ مف ال  رحلل
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ػػػ  لرل َّػػػ  الكػػػ ـ ال ثػػػر  الػػػا   مثػػػؿ َّـػػػه إشػػػل ع الـ حػػػل مػػػ  حكػػػ ه الـػػػػرا   لِمما
. لاكػر (24)كمت لحم  ش ة  أرال لحـ ش ة  َّمطػؿ الـ حػل َّـ شػـ س ةػ  ألـػ ً  ػل : أ315)ت

 الف ص   أفا مطؿ الحركل     له لظــل ل   ال اكـر.
ػػػل   ػػػ  أف أحـػػػر كػػػؿا مػػػ  لرل مػػػف إشػػػل ع ألـػػػلات المػػػل َّػػػ  المةصػػػ ت  لا أـر
ه البرلـػػل  للكػػف أرلت أف أسطػػ  ـػػلرة ُ ْبػػَرُؼ مػػف ـ لةػػ  المسػػمؾ الـػػل   البػػ ـ لةػػا

 المةص ت إرا   اه الظ  رة.
إف إشػػل ع الحركػػل ظػػ  رة ـػػل ـل  كػػلف َّػػ  لسػػط الكممػػل لطرَّةػػ   لسـس ـػػر 
َّ   اا الملحث للـ ف إشل ع الحركل َّ  )طرؼ الكمملل س ل المةص ت البرلـػل القلـمػل  

 ـل ضمف ث ثل مح لر   :
 إشباع حزكت ضمري الغيبت ادلتصل: -األول

حركػػل الةػػ   َّػػ  ضػػمـر المـػػرل ال  ئػػب إا اكػػر اـ مـػػت المةصػػ ت البرلـػػل َّػػ  
سـللـه أفا األـؿ َّ  حركل الة        ل الضـ للبل   اللال  للكف البػرب  مـػؿ إلػم 
كسػػر     ـصػػل سػػلقة  لـػػ   أل كسػػرة  مػػع مح َّظػػل الضػػمـر سمػػم أـػػمه َّػػ  لةصػػل أ ػػؿ 

ُةل مػػػ ٌؿ  الحصػػػ ر مػػػف للف   ــػػػر َّػػػػ ))أ ػػػؿ الحصػػػ ر ـقللػػػلف: مػػػررُت لةُػػػل سلػػػؿ  َللَػػػَلْـ 
ـَْ   ِلةِ لـقلللف:  َس ـَ ُِ  ل}ََّ . لرلى الكس ئ  سف  ػلارف مثػؿ (26)لل (25) األرَض  ِرُ لَلالِب

  ل ػػػاا ـػػػلؿر سمػػػم أفا أ ػػػؿ الحصػػػ ر لمبةػػػـ  ػػػلارف ـّضػػػملف  ػػػاا الضػػػمـر َّػػػ  (27)الػػػؾ
 األحلاؿ كمة .

 ػػػل: سػـرأ لأ ػؿ الحصػ ر لمػػف 547لسػ ؿ الـػرا  َّػ  مػػ  اكػره س ػه أللحـػ ف )ت
ػػِه الػػا ْكُر مػػف َّـػػح   الـمػػػف ـرَّبػػػلف الةػػ   مػػف  صػػ لر ـ ـْ َؿ َسَم لسمـةػػػِم  لسمـِةػػػـ  (28)}ُ ػػر 

ػػػَب َّـػػػِه لسمـةػػػػف ل } ػػػرؿ لػػػهِ {ل (29)}َا َرـْ
لأ ػػػؿ  صػػػل مػػػف ل ػػػ   مػػػــ لسػػػـل لأسػػػل  (31)

 .(31)ـكسرل ة 
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ــةػػـ مػػف  ػػاا الػػ ص أفا ااـػػ  ؼ لػػـ ـق ـػػر سمػػم ضػػمـر ال  ئػػب المـػػرل لػػؿ 
ضػػمـر ال ـلػػل َّػػ  ال ث ـػػل لالصمػػع. ))َّقػػـرأ ل ػػلارف  ػػا ل ف إلػػم ضػػـ   صػػ لره لـشػػمؿ

الضػػمـر الةػػ    ث ـػػل لصمبػػً  إاا لسػػع لبػػل كسػػرة طلـمػػل. لسمػػؿ أحػػل البممػػ   الػػؾ المـػػؿ 
ـات لـسلى الحرك تلل ـُ  .(32)لقلله: ))ألّف الة   لّم  ك  ت ضبــل  لــ ئة   

َّػػ  ال ث ـػػل لالصمػػع ))سمـةػػػُم   لال ظػػر َّػػ   ػػاا اللػػ ب ـػػّلل   سمػػم أفا ضػػـ الةػػ  
لسمـةُػـ لسمـةُػّفلل َّـه مّسلغ أّف     الضمـر     مضململ َّ  حػ ؿ ا ــػ لة  ))ُ مػ   
لُ ـ  لُ فلل  َّمبمةػـ  ظػرلا إلػم الػؾ َّػ  ضػمةـ إـ  ػ  َّػ  حػ ؿ اا ـػ ؿ  لاّسػـم  أّف 

سػرة القـػـرة  َّةػ  الكسرة الطلـمل      لمّل    ا  مّثؿ    ـرًا َّػ  ال طػؽ كمػ   مثمػه الك
ػل   ػ ؽ المقطػع  َّ  ػـْ  مل  لشلةة  الس كف  س ل القلم      ػـْ َّـر أ  الكسرة الطـل

 لّمس ف راحل ا   ـحة  الكسرة القــرة.
أمػػػ  ضػػػمةـ الةػػػ   مػػػع المـػػػرل َُّمْسػػػَ ْ َرٌب  ألّ ػػػه ــػػػ لؼ السػػػب  الطلـبػػػ  إلػػػم 

القــرة إلم الضمل القـػـرة   المص  سل الـل ـل. َّـ  ))ِلُهلل ـ  قؿ المس ف مف الكسرة
ػػل مػػف شػػلة  ػػاا اا  قػػ ؿ  أ  مػػف حركػػل ـمــػػل إلػػم حركػػل أم مـػػل  لالةػػ   لــ ئةػػ    ـر

بلل ه سمم المس ف  أل ة   م ْ الحركل األم مـل لَّبً  سـربً لل  .(33)ـل
َّػ  حػػـف أّف الػػلك لر  ػػ  ـ سػللر  ا ـػػرى اسػػ  رالً  َّػػ   ضػـ الةػػ   مػػع المـػػرل 

المشػػكؿ   ػػ  لػـل َّػػ  ضػػـ الةػػ  . َّةػػاا أمػر صػػ ٍر سمػػم سلاسػػل حركػػل  لػللـؿ سللػػه: ))إفّ 
    الضمـر َّ  ل ل البرب  ـ ـل أّف الـ   إاا ص  ت سػ ك ل لمػ  سلمةػ  مـ ػلح سرلػت 
ػػػِهل  شػػػله الةػػػ   َّػػػ  )ِمْ ػػػُهل ألفا الـػػػ    مػػػف الحػػػرؼ الـػػػحـْ  َّـػػػ رت الةػػػ   َّػػػ  )َسمـْ

لػل مػف ال ػلف ل  ـ ػ ح مػ  سلمةػ   كمػ  أ ّ  ةػ   شػله الةػ   َّػ  )َّـػهل ألفا الـػ   ا ـ رت سـر
ـ ـػػؾ س ةػػ  المػػـف.َََّمْف  ظػػر إلػػم شػػلةة  لػػػ )م ػػهل ضػػـ الةػػ    لَمػػْف  ظػػر إلػػم شػػلةة  لػػػ 

:  (35)} َّـػػِه ُ ػػًلى  ػػػل َّػػ  سللػػه  بػػ لم: 228. سػػ ؿ ال حػػ ل )ت(34))َّـػػهل كسػػر الةػػ  لل
ػلت الػلال س ػل الـمـػؿ  أل فا الةػ   ـــّػل َُّقّلـػت ))لاألـؿ: َّـةل  لى  ااسـ الة   لـر
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لحرؼ صمل م ل سل م ة  ل للؿ م ة  ـ   ألفا سلمة  ـ    أل ـحاؼ اص م ع الػلال لالـػ   
 .(36)س ل سـللـه  لاص م ع الس ك ـفل

أس ػػ  إشػػل ع حركػػل الةػػ   َّ ـػػلْ لالًا  حػػل -ل سػػب الػػف اا لػػ ر   ػػاا الػػرأ  
لمقػػ رف اثلػػت ـػػحل لصةػػل ال ظػػر ال ػػ  ))إا أفا اللحػػث الم ػػل  ا (37)لمكػػلَّــف -)َّـةُػػلل

سػػ ؿ لةػػ  الـمـػػؿ لالكلَّـػػلف  َّ لةػػ    ػػ  الق سػػلة الضػػمــرل لم  ئػػب َّػػ  الم ػػل السػػ مـل  
 .(38) ق لمة  الك ؼ َّ  ضم ئر الم كمـ لالـط ب َّ  الم ل  ـسة  أ  الس مـللل

.. لسػك ت لـقػػلؿ الكثـػػر مػػػف البػػرب َّػػ  الكػ ـ الم ـػػػؿ: ))ِلةػُػػل  للػلارُ ل .
فا رصً  مف لكر لف لائؿ ك ف ـقلؿ: (39)لار ل...لل  .(41)... م ةم  ...لل ((  لا 

لا شػػؾ أفا األمثمػػل ال ػػ  اكػػرت  ػػلؿ سمػػم لصػػػلل اـػػ  ؼ لةصػػ  مممػػلل لػػـف 
لةص ػػ  الحصػػ ر ل صػػل لمػػف ص لر مػػ   َّـػػػ  اللسػػت الػػا  ـمـػػؿ َّـػػه أ ػػػؿ الحصػػ ر إلػػم 

شل سة  َّ  ح لل ضمـر المـرل ال  ئػب المح َّظل سمم إلق   حركل الضمـر ) الضملل لا 
 .(41) صل أ ؿ  صل سل أـالا ل   ل ع َّق للا: لِه لللـِه لللاِرهِ 

للػػـف سػػـللـه أفا ال  ـػػل مػػف  ػػاا ا  لػػ ع  ػػل ال ـــػػؼ لالـسػػر لػػ ل طؽ  لأشػػ ر 
ة  إلػػم أ اػػه ـشػػله إلػػم حػػل لبـػػل ا م لػػل َّقػػ ؿ: ))َّ لةػػ    كسػػر إاا كػػ ف سلمةػػ  ـػػ   أل كسػػر 

ػػػ لة كمػػػ  أفا الـػػػ   مػػػف حػػػرلؼ  أل ةػػػ  ـــػػػل كمػػػ  أفا الـػػػ   ـــػػػل  ل ػػػ  مػػػف حػػػرلؼ الـر
ػػ لة  ل ػػ  مػػف ملضػػع األلػػؼ  ل ػػ  أشػػله الحػػرلؼ ل لـػػ  . َّكمػػ  أمػػ للا األلػػؼ َّػػ   الـر

 .(42)ملاضع اس ــ ًَّ  كالؾ كسرلا  اه الة  لل
 بل مرحمػل ا شؾ أفا ح لل اا سص ـ الـل   لـف الـلائت القــرة لالطلـمل 

م طلرة َّ  ال طلر الـل   لمةص ت البرلـل ل اا ـلؿر سمم أفا م  اسػ قرت سمـػه لةصػل 
 صل ملاَّقً  لمػ   ػل م ػلالؿ َّػ  البرلـػل الــػحم الـػلـ  َّػ  حػـف أّف  ػاه الظػ  رة س ػل 
أ ػػػػػؿ الحص ر ا  بلل أف  كػلف مرحمػل مػف مراحػؿ ال طػلر  ألفا   ػ َّر الحركػ ت ـكػلف 

 .(43) سص مة اسلؽ مف ا
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اس   لًا ِلَم  سلؽ َّمطػؿ الحركػ ت ـُْحَمػُؿ سمػم مػ  ـ ـػؿ ل لمةصػ ت للبػؿ سػرل 
 اه الظ  رة إلم  اه األـلات )األلؼ لالػلال لالـػ  ل مػف للف  ـر ػ  ـبػلل لمػ   م مكػه 
 ػػاه األـػػلات مػػف سػػلرة سمػػم ااسػػ ط لل مراسػػ ة لمح لػػل ال ـسػػـل ال ػػ   ـ مػػؼ لػػــ  ؼ 

ل لسػػؼ أل إلػػم إط لػػل الـػػلت )مػػّلهل. َّةػػاه األـػػلات  ـ مػػؼ َّػػ  ح صػػل ا  سػػ ف إلػػم ا
طللة  لام لال  . لــؼ الف ص   )اللال  لالـ    لاأللؼل لـّ ةػ  ))أـػف لسبػت  لكـػؼ 
لصلت )لبل أف  كلف لبضةف سلاكف  ـػر مػّل م تل َّــةػ  ام ػلال للػـف... لأف أـػؿ 

. ل ػػػاا ـب ػػػ  أ ةػػػ  حػػػرلؼ (44) للالمػػػّل لأسػػػلاه  لأسػػػ ه  لأ بمػػػه لأ ػػػلاه  إّ مػػػ   ػػػل األلػػػؼ
 ا سبت مـ رصة . لأفا ألسبة  لألـ ة  األلؼ.

 إشباع ضمت ميم اجلمع: -الثاني
إف إشل ع حركل مــ الصمع كثـر َّ  ك ـ البرب  لم  لرل مػف  ـػلص ــػر 
للـػػؿ سمػػم الػػؾ  إا  صػػل ـ   للػػً  مػػ  ـشػػلبلف الحركػػل إلػػم الـػػلت الػػا  ـم ثمةػػ  مػػف 

 .(45)َلَا الضا ل ـَف  ل}َسَمـِْةمُ سرا ة سللام لف كثـر أـلات المـف. لم ه 
شػل سة  إلػػم  لقػل  بػلى اـػ  ؼ المةصػ ت البرلـػل َّػ  حركػل الضػمـر ال  ئػب لا 
حركػػل المػػــ ال ػػ   قػػع لبػػل  ػػاا الضػػمـر كمػػ  َّػػ  )سمػػـةـل إا ))كػػ ف سلػػلام لػػف كثـػػر 

ـةمػػل  ـػػر الم ضػػلب ــػػؿ المػػــ لػػلال  ا ضػػمت الةػػ   سلمةػػ  أل ا كسػػرت َّـقػػلؿ : سم
 .(46)سمـةمل لا الض لـف  لسمم سمللةمل  لسمم سمبةمل لسمم ألـ ر مل  ش لةلل

شػل ع كسػرة المػــ َّقػ للا:  َّ  حـف ص حت  مــ لس مل سـل إلػم كسػر الةػ    لا 
))َّـةمػػ  لسمـةمػػػ   أّمػػػ  ل ػػل أسػػػل لك   ػػػل مػػف سػػػـل َّمػػػ للا ل سػػكـف المػػػــ  َّقػػػ للا َّػػػـةـْ 

إاا س ل ال ق   الس ك ـف  لالؾ  ل الا  س ل َّ  البرلـل الــحم  لسمـةـْ لا ـحركل ة 
ـِْةْـ لالقػػػرآف الكـرـ:سػػػػ ؿ  ب لم: ػػػػَراَط الاػػػِاـَف َأْ َبْمػػػػَت َسمَػػػػ ـِ ـْ َلَا   } ِة ـْ ػػػِر اْلَمْ ُضػػػػلِب َسمَػػػػ َ ـْ

 .(47)الضا ل ـَف 
لل  .(48)أم  لةصل سمــ َّقل ص حت إلم ا شل ع َّص   َّـة : َّـِةـِ لسمـِةـِ
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لمبػػرب َّػػ   طػػؽ حركػػل  ػػ   الك  ـػػل مػػاا ب لحسػػب مػػ  ـسػػلقة  مػػف حركػػل أل ل 
سكلف  للحسب  لع الحرؼ السػ كف. لسػل اكػر الػلك لر  ػ  ـ سػللر  ممــػً  لح ا ةػ  

 : (49)لسمم ال حل اآل  
إاا صػ  ت الةػ   لبػل حػرؼ م حػرؾ َّحكمةػ  ا ثلػ ت لػـل إّا.  الحالة األولى;

لك  ُلػػُه ل  للك  لِػػه ل  سمػػم ل ػػل أ ػػؿ الحصػػ ر  ل ـػػر ـ  لالػػؾ  حػػػل: لَػػُه ل  لس ػػَلُه ل 
 ـقلؿ  ك  ِلِه  .

إاا لسبػػت الةػػ   لبػػل حػػرؼ سػػ كف  لالحػػرؼ السػػ كف سػػل ـكػػلف  الحالةةة النانيةةة;
حػػرؼ لػػـف أل حرَّػػً  ـػػحـحً   َّػػدف كػػ ف السػػػ كف حػػرؼ لػػـف لمػػل  َّػػدف سػػـللـه اـ ػػػ ر 

ػػِه ـػػ ـْ لقػػ   الحركػػل.  حػػل: َسَم ػػِه َّػػ ف  لرأـػػت ألػػ ُه حػػاؼ الحػػرؼ لبػػل الةػػ   لا  ـْ   َّ ػػم  للَل
 .(51)سلُؿ  ل اا أللهُ 

َْ إثلػ ت الػلال لالـػ    ػ َّدف ك ف الس كف سلؿ الة   حرًَّ  ـحـحً  َّػدّف سػـللـه َرصا
 .(51)لبل الة  

لسل اس قرا األمر َّ  البرلـػل الــػحم َّػ  رم   ػ  سمػم حػاؼ الػلال لالـػ   لبػل 
إاا كػػ ف مػػ  سلػػؿ الةػػ   سػػ ك ً  سػػلا  كػػ ف حرَّػػً    ػػ   الك  ـػػل لااك ـػػ   ل لضػػمل لالكسػػرة 

ـحـحً  أل حرؼ لـف   َّـق ؿ: ِمْ ػُه  لأكرْمػُه  لَّـػِه  لسمـػِه  لضػمل لكسػرة َّقػط  ل ػرؾ 
 م  ك ف ص ئرًا مف إلح ؽ لال أل ـ   لبل الة  .

إاا ص  ت الة   لبَل َّْبٍؿ مب ِؿ اآلـر مصرلـ  لالؾ َّػ  مثػؿ:  الحالة النالنة;
رم   إاا ا ـؿ لةاه األَّب ؿ     الك  ـل للسبت مصرلمػل َّػدف حػرؼ ـَْرضم لـ ر  ل ـل

المـف لالمل َّ  آـر   ـحاؼ لمصـر  َّ  حلؿ: ـرض ه لـ رله لـرمـه إلم لـ ـَرَضُه  للـ 
ػؿ لػلال أل ـػ   ل حػرؾ مػ  سلػؿ الةػ    َّـكػلف  ـَْ ُرُه  للـ ـَْرِمػِه. لحكػـ  ػاه الةػ   أف  ـل

ْ ُرُ ػػػل  للػػػـ ـَْرِمِةػػػ  لسػػػل  ػػػص سممػػػ   البرلـػػػل سمػػػم صػػػلار ال طػػػؽ: لػػػـ ـَْرَضػػػُةل  للػػػـ َـ 
 .(52)ا شل ع لسلمه لا سك ف َّ   اه الح لل
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َّػ  اللسػؼ  سػ  لف البرلـػل أفا اللسػؼ ل لسػكلف  ل ػاه الق سػلة  الحالة الرابعةة ;
  طلػػؽ سمػػم حركػػل  ػػ   الك  ـػػل  سػػلا  كػػػ ف مػػ  سلػػؿ الةػػ   سػػ ك ً  أل م حركػػً   لسػػػلا  

ػػْه   ك  ػػت الحركػػل ضػػمل أل كسػػرة  م للسػػل لػػلال أل ـػػ   أـ ا  َّ قػػلؿ: ِمْ ػػُه  للَػػُه  لَسمـْ
 لَّـْْه.

س ػػل ال قػػ   سػػ ك ـف  إاا كػػ ف مػػ  سلػػؿ  ػػ   الك  ـػػل م حركػػً   الحالةةة المام:ةةة;
ؿ لـ   لبل الكسرة لالـ    لالؾ  حل سلله  ؿ للال لبل الضمل لالـ حل  ل ـل َّد ة   ـل

ػػػ ِحِلهِ َثَمػػػل }َلَكػػػ َف لَػػػُه  بػػػ لم:  ـَ َأَ ػػػ  َأْكثَػػػُر ِمْ ػػػَؾ َمػػػ ًا َلَأَسػػػرر  ل َلُ ػػػَل ـَُحػػػ ِلُرهُ    ٌر ََّقَػػػ َؿ ِل
ـًَرا   َ(53). 

 لحكمة  إشل ع حرك ة  َّـ للل م ة  حرؼ مل  ـص  سة .
اا لسبػػت لال الـػػمل أل ـ ؤ ػػ  سلػػؿ  مػػرة َّد ةػػ   مػػّل مػػّلًا رائػػلًا  سمػػم  حػػل مػػ   لا 

ـَ ِحُلُه َل ُ   حظ َّ   ـَْرَت }َس َؿ َلُه   .(54)َل ـَُح ِلُرُه َأَك
ؿ  َّدف الؾ ـب   ال ق   الس ك ـف   اا ألسبت  مؾ اللال لالـ   سلؿ  مرة الـل لا 
ػؿ ال ػ   سػػقط س ػل إلراج الكػػ ـ.  لال الـػمل أل ـ ؤ ػ  لالحػػرؼ السػ كف لبػل  مػػرة الـل

اا كػ ف لُ َطلاُؽ حـ ئا سلاسل ال ـمص مف ال ق   السػ ك ـف  لالػؾ لحػاؼ الحػرؼ األلؿ إ
لق   الحركل للـً  سمـه  .(55)حرؼ مل لا 

لأللر أف أشـر     إلم اّ ه إاا سلقت     الضمـر المضػململ مػــ صمػع لصػب 
أف ـــػػػػػػؿ لـ ةمػػػػػػػػ  لال مػػػػػػػل   شػػػػل ع حرك ةػػػػػػػػ   حػػػػػػل: )سػػػػلم ملهل ل )أسػػػػقـ  كملهل ل 

 )أَّ مرمكمل  ل.
م ضػػػمـر مـػػػرل مػػػاكر أمػػػ  شػػػرط حكػػػـ الـػػػمل لةػػػ   الضػػػمـر َّةػػػل أف  ػػػلؿ سمػػػ

   ئب. لأف  قع لـف م حركـف.  اه الشرلط إْف لـ ـ حقؽ أحل   أم  بت الـمل.
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 يف طزف األفعال واألمساء: -الثالث
ّ
 بقاء حزف ادلد

ػػػؼْ  َ  }َا مثػػػ ؿ لقػػػ   حػػػرؼ المػػػّل َّػػػ  الصػػػـر سػػػرا ة حمػػػرة  َشػػػم  ـَ ـْ  (56)َلَرًكػػػ  َلَا َ 
َ ػ  ِإلَػم ُملَسػم َأْف َأسْ }َلَلقَػْل أَ ل ل ة  لالصـر َّ  سلله  بػ لم:  ـْ ػػػْلَحـْ ِر ِلِبَلػ ِل  ََّ ْضػِرْب َلةُػ

َـ  َطِرـًق  َّ  َشم  اْلَلْحِر ـََلًس  َا َ  ـْ اكر الـرا  أفا لةاه القرا ة لصةـف  .(57)ُؼ َلَرًك  َلَا َ 
 الرَّع سمم ااس ئ  ؼ    . األول; م : 

 الصـر مع لق   الـ  . الناني;
أصػػ ر ااص ػػرا  ل لسكػػلف سػف حاؼ الـػ   َّػػ  الصػػػـر لػللـؿ لـللل مف الؾ أّ ه 

ْف ك  ػػػت َّـػػػه الـػػػ    سػػػػلله: ))أ اػػػه لػػػل  ػػػلى حمػػػرة )لا  ـشػػػمل لػػػ لصـر  لكػػػ ف ـػػػلالً . لا 
 .(58))األلؼ المقـلرةل  ألّف مف البرب مف س ؿ الؾ  س ؿ لبض ل   سلل

 (59)وُن بني زياد((بما القت َلبُ      الم يأتْيَك واألنباُء َتْنِمي   
َّص  ت الـ   َّػ  ملضػع كػ ف ـ ل ػ  أف  حػاؼ َّـػه  أل ةػ  سػلقت لػـلاة الصػـر 

 )لـل لكف مف أثل ة  حممة  سمم الصلار .
 .(61)وانشد بعض بني حنيفة 

 ُهزِّي إليك الِجذَع َيْجِنْيك الَجَنى
ِؾل الص م ُِ  .(61)للـ ـقؿ )ـُْص ِ 

لػؼ َّػ  الـبػؿ المصػرلـ )لا  ـشػمل  ػ  أفا اس   لا ِلَم   قلـ َّدفا سمػل لقػ   األ
ػؿ السػ كف )األلػؼل لم رلػل الـػ مت السػ كف  َّ ركػت سمػم  البرب صبملا الـ ئت الطـل
سكل ة  كم  َّبؿ لػ )أحرؼ المّلل  للم  أفا س مل الصـر األـمـل    السػكلف سلممػت 

.األلؼ س ك ل مب ممل األلؼ َّ  )الـ ــ ـَْؾل ل )ـَْص ـْؾل َّ  ح لل الص  (62)ـر
 ػػل َّػ  أف الـػ    ب مػؿ 425لمثؿ  اا م  ا ب إلـػه مكػ  لػف ألػ  ط لػب )ت 

.  (63)كس ئر الحرلؼ مف حـث سللؿ السكلف كب مل لمصـر
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لمث ؿ إشل ع ـلت المـف َّ  األسم    م  أثل  ه لبض المةصػ ت َّػ  لقػ   اـ 
مػم لبػض   لم ػه َّػ  القػرآف الكػـرـ س(64)اسـ الـ سػؿ َّػ  ملضػع ـ ل ػ  أف  حػاؼ َّـػه

 .(65)  }َلِلُكؿ  َسْلـٍ َ  لالقرا ات 
ــةـ مف  اا اف اللسؼ سمم اسـ الـ سؿ المب ؿ الػ ـ َّػ  حػ ل   الرَّػع لالصػر 

 ـكلف ل لـ   للحاَّة  .
لرل  سف ـل ل لف حلـب لسـللـه ))أفا   سً  مف البرب ـقلللف:  اا س ض  

 لسل ـشلبل ة . (66)إاا لسـلا َّرللا َّ  اللسؼ الـ  لل
إفا سضػػـل ا شػػل ع للقػػ   حػػرؼ المػػل َّػػ  ملاضػػع ـ ل ػػ  أْف ـحػػاؼ َّـةػػ  كثـػػرة 
الػػلرلل س ػػل البػػرب  َّةػػـ مػػ  ـشػػلبلف   للػػً  المـػػلت القـػػـر )الحركػػلل إلػػم مػػ  ـم ثمػػه 

ؿ )األلؼ لاللال لالـ  ل.  مف المـلت الطـل
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 ادلبحث الثاني
 االجتزاء باحلزكت عن حزف ادلد

ضػػب َّه ـػػؤل  إلػػم رصلسػػه إلػػم حركػػل مػػف ص سػػه لمػػ   إّف اص ػػرا  حػػرؼ المػػل لا 
 قلـ مف سلل ػ  إف الحركػ ت ألبػ ض الحػرلؼ  َّلرصػل الطػلؿ َّػ  ـػلت األلػؼ  ـ ػرؿ 
إلػػم لرصػػل القـػػر َّػػ  ـػػلت الـ حػػل  لالحػػ ؿ كػػالؾ َّـمػػ  ــػػص اص ػػرا  حرَّػػ  الػػلال 

 للبؿ مب رضً  ـب ػرض ،( 67)لالـ   الملـ ـف  إا ــ رؿ اللال إلم ضمل لالـ   إلم كسرة
ػؿ سمػم حق ئقةػ  للف اللسػؼَّ سـػؿ: ألفا حػ ؿ  ـَ صػرت األشػـ   َّػ  الـل َّـقػلؿ: ))... ِلػ
األحػػرؼ المـػػل ل سلمػػه ثػػـ  م لـػػت لةػػف  حػػله ِطْمػػَف  لِشػػْبَف َّػػ  الـػػلت  َّػػلَّـف لػػه  

 .(68)لِرْلَف َّ  لـ  ه لمك  ه  للـل كالؾ إاا لسع لبل ف  ـر   ل ـر المشلللل
: حرؼ لحركل  َّدــ   الحرؼ  قـ ف ـل ه  لس ؿ اللا  : ))لالُمــم شـئ ف

ــ   الحركل  قـ ف  مطـطة لل  .(69)لا 
لسل اكر سـللـه أف اص را  حرؼ المل لحاَّػه ـ ـػل لػلبض القل ئػؿ لػللـؿ أف 

 .(71)  سً  كثــرف مف سـل ـحاَّلف الـ   لاللال الم ـف  م  س مل المضمر
ـػػ ف كثـػػرة مظةػػرًا مػػف َّػػ  حػػـف أفا آـػػـرف سػػلله مسػػمكً  ـػػل ـً  ـشػػكؿ َّػػ  أح
. َّد ػػه س ػػل  ـػػر (71)مظػػ  ر الضػػرلرة الشػػبـرل س ػػل شػػبرا  ـ  مػػلف إلػػم سل ئػػؿ م ل ـ ػػل

الشػػػبرا  ـمثػػػؿ لل ػػػً  مػػػف ال طػػػؽ المةصػػػ . َّب ػػػل  ػػػاـؿ ـقػػػع ااص ػػػرا  كثـػػػرًا ل لكسػػػرة سػػػف 
  لـقػػع مثمػػه َّػػ  الػػلال س ػػل  ـر ػػ  مػػف سل ئػػؿ البػػرب مثػػؿ  ػػلارف لُسمـػػ  سػػـل (72)الـػػ  
. ل مثػػؿ اص ػػرا  حػػرؼ المػػل لرصلسػػه إلػػم حركػػل مػػف ص سػػه َّػػ  شػػلا ل سرآ ـػػل (73)لأسػػل

 .(74)كثـرة مبململ
لَّػػ  ك ػػب الم ػػل ط ئـػػل مػػف المـػػرلات أْصُ رئػػت َّـةػػ  األلػػؼ َّ حللػػت إلػػم َّ حػػل 
ل  ج سف الؾ  حلؿ ــ ل )َّ سـؿل إلم )َّبـؿل كمػ  َّػ  )آمػـفل   حػلؿ إلػم )أمػـفل. 

لفل ل مظةر مف مظ  ر ال ـــؼ س ل الب  .(75)رب كم  ـقرر الم ـل
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لـللل ل  أفا ال  طؽ ل لم ل ـبطػ  كػؿ حػرؼ أل حركػل حقػه الـػل   الـػ ص 
لػػه لمػػ  حػػلث   ػػػ  َّةػػل سػػ لة  طقـػػػل لػػـل إّا لػػللـؿ اّ ػػه لػػػـل كػػؿ ال ػػ طقـف ـص رئػػػلف 

 أحرؼ المل.
لسمـه َّـ   ألحث  ة    ـ َب حرؼ المل َّ  آـر الكممل  ل ـ لؼ لةصػ  ـلصػل 

ل  ـسة   ل اا ـب ػ  أفا  ـػ ب حػرؼ المػل سػـكلف َّػ  طػرؼ ل ـػل الكممػل َّ   اه الكمم
 مف للف أف أ ص لر الؾ إلم  ـ ب  اا الحرؼ َّ   ركـب  اه الكممل أس   لسطة .
 لسل لصلُت أفا ل ص را  أثرًا َّ   ـ ب الحرؼ سمم مس لى الكممل َّـم  ــ  :

 االكتفاء حبزكت ضمري الغيبت ادلتصل: -أوالا 
ػػ ـف إف  حـر ؾ ضػػمـر ال  ئػػب المـػػرل المػػاكر  ـمثػػؿ ملضػػع ا  مػػ ـ س ػػل الم ػػـل

ػػؾ  ػػ   ال  ئػػب  المحػػلثـف لـمثػػؿ ملضػػع اـػػ  ؼ لػػـف المةصػػ ت البرلـػػل القلـمػػل. َّ حـر
ػػت إلػػم الحصػػ ر . َّةػػـ (76)المـػػرل ل لضػػـ حػػـف ـكػػلف مسػػللسً  لكسػػرة أل ـػػ    ػػل ل ػػل سـر

مػا ب َّػ  البرلـػل  َّـّمػ  مػف رَّػع الةػ    ـقلللف ِلُه لسمـُه لَّـُه  س ؿ الـرا : ))لكؿ ل ل 
ـضةػػ  لرَّبةػ لل . لسػ ؿ الػف ص ػ  َّػػ  سػػرا ة (77)َّدّ ه ـقلؿ: أـمة  رَّػع  َّػػ   ـلةػػ  ـل

ـب ػ  أ ةػـ  (79)لػػ )سػ ـ ألػ  الم ػارل: )) ػاا سمػم ل ػل أ ػؿ الحصػ رلل  (78)ِمْ ةَػ   ؤِ هُ } َ 
ـضملف مطمقً   لك ف الف شة ب الر ر  ـضـ  مؾ الة   َّ  صمـع القػرآف  ل ػل مػل   

 .(81)حص ر 
ـمسل ألصه   (81)}َّـِه ُ ًلى ل قؿ ال ح ل َّ  حركل الضمـر مف سلله  ب لم: 

 .(82)أصػلل  : َّـِه ُ لى  ل لكسر  لـمـه: َّـُه ُ لى لضـ الة   ل ـر لال
ػل: ))سػػرأ  ػػ َّع )َّـػػه  ػػلىل... مـ مسػػل مػػف  ـػػر أف  ػػ234سػػ ؿ الػػف مص  ػػل )ت

لـب   لةاا أف   َّبً  أرال لــ  ل الحركل     سلـ  مطـطة  ح ػم  (83)ـلم{ لة  الـ  لل
  لم{ ـ  .
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}َلَمػػػ  َأْ َسػػػ ِ ـُه ِإاا لصػػ   سمػػػم لةصػػل الحصػػػ ر أـضػػً  سػػػرا ة حـػػص سللػػػه  بػػ لم: 
ـَْط ُف  ف مص  ػػػػل: ))ـقػػػػرأ لضػػػػـ الةػػػػ   لكسػػػػر   سػػػػ ؿ الػػػػ (85)لضػػػػـ  ػػػػ   ال  ئػػػػب (84)الشاػػػػ

مـ مس ـف َّ لحصل لمف ضـ ا ه أ م لمـػظ الةػ   سمػم أـػؿ مػ  لصػب لةػ  لالحصػل ِلَمػف 
ـُْه الماَه سرأه ل لكسر َّممص لرة الـ   لمثمه   .(87)لل (86)}َلَمْف َأْلََّم ِلَم  َس َ َل َسَم

 ػػػػل: 900َّ لضػػػـ ل ػػػل أ ػػػؿ الحصػػػ ر لالكسػػػر ل ػػػل  ـػػػر ـ  سػػػ ؿ السػػػـلط  )ت
 .(88)))كسر  ... ل ل  ـر الحص ـرل  أم  الحص ـرلف َّم  ةـ ضـ     ال  ئب مطمقً لل

س ؿ اللك لر    ـ سللر : ))أّم  ضـ الة   َّ  )أ س  ـُهل َّقل ص   سمم األـؿ 
َْ الضػػـ سمػػم الكسػػر َّػػ   ػػاا الملضػػع  ػػ ػػؾ  ػػ   الك  ـػػل ل لضػػـ  لكػػف الػػا  َرصا مػػف  حـر

الكسػػػػػرات إاا كسػػػػػر الةػػػػػ    حـػػػػػث ـكػػػػػلف ال طػػػػػؽ   ػػػػػلال  –رحمػػػػػه ام  –لػػػػػلى س ـػػػػػـ
)أ س ِ ـِهل  كسرة ال لف لبل   ـ   ل   مف ص ل الكسرة  ثػـ كسػرة الةػ    لالةػ   حػرؼ 
ــ   َّةل ح صر  ـر حــف. َّداا أضـ   إلم الؾ أّف    ؾ مف ك ف ـقػرأ َّػ  الكلَّػل 

ال بػػػ لًا سػػف م لالـػػػل  ـكػػػل للـػػه ضػػػـ  ػػ   الك  ـػػػل   ػػ   (89)لدم لػػل األلػػػؼ  أ  )أْ ِسػػـِ ـِهل
 .(91)الكسرات َّ  سرا ة مف كسر   أل أم ؿ األلؼ َّـة لل
 ػػػل لػػللـؿ سللػػه: ))سػػرأ حـػػص  471ل ػػاا ممػػ  ألركػػه ألػػل ررسػػل لػػف ر صمػػل )ت 

ّ مػػ  سػػلؿ  }َلَم  َأْ َسػػ ِ ـُه سػػف س ـػػـ لضػػـ الةػػ   سمػػم أـػػؿ الكممػػل  لأـػػمة  ل لضػػـ  لا 
مف )أ سػ  ـهل لك  ػت الةػ   أـػمة  الضػـ  سف كسر الة   إلم الضـ لّم  رأى الكسرات 

 .(91)رأى البللؿ إلم الضـ لـكلف أـؼ سمم المس ف مف ااس مرار سمم الكسراتلل
لـرى اللك لر أحمل سمـ اللـف الص ل  أفا رّل حركل الضػمـر ال  ئػب لبػل الـػ   
ل لمحصػ ـرـف  مف الكسر الا  ـق ضـه اا سص ـ الـل   إلم )الضـل ـمثؿ ـ ـل ل ـل
كػػل ةـ أ ػػؿ حضػػر َّػػ  حػػـف أف أ ػػؿ الل لـػػل ـمـمػػلف إلػػم ال م ثػػؿ لالمص  سػػل الـػػل ـل 

 .(92)لكسر الة  
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ــةػـ مػػف  ػػاا الكػ ـ مـ لـ ػػه ِلَمػػ  سـػػؿ سػف أ ػػؿ الحضػػر َّػ  أ ةػػـ ـمـمػػلف إلػػم 
الــػػػل  ألف المبػػػػػرلؼ سػػػف  مـػػػػػـ أ ةػػػ  سلـمػػػػل لللـػػػػػل  مـػػػػػػؿ إلػػػم الضػػػػػػـ ِلَمػػػ  َّـػػػه مػػػف 

أثقػػؿ الحركػػ ت َّػػ  حػػـف أف الحصػػ ر سل ئػػؿ م حضػػرة  –أس ػػ  الضػػـ  – الـشػػػل ل كل ػػه
 مـػػػؿ إلػػػم الكسػػػر ألّف الكسػػػر أـػػػؼ مػػػف الضػػػـ َّضػػػً  سػػػف كػػػل ةـ سرَّػػػلا لرسػػػل الحػػػل 
لر  َّػػل الشػػبلر لسمـػػه َّمػػ  اكػػره الػػلك لر أحمػػل سمػػـ الػػلـف الص ػػل  َّـػػه   ػػ َّر ـػػل   

 قػؿ لسػ  ه مػف الكسػر ـ   َّم مع طلـبل الم ل َّكـؼ اس س غ الحص ر  لرض  َّػ  أْف ـ
إلػػم الضػػـ سمػػم مػػ  َّـػػه مػػف سػػلْ س ػػل ـ للبػػؿ مػػ  اكػػره الػػلك لر حسػػ ـ ال بـمػػ  ـمثػػؿ 
مـرصً  لةاه القضـل حـث س ؿ: ))للبؿ المـرج أْف ـق ؿ إّف الؾ سمع مػف لبػض صـػ ة 

 .(93)أ ؿ الحص ر الاـف ك  لا أسرب إلم ملضع الللالة م ةـ إلم ملضع الحض رةلل
سممػ   البرلـػل أّف لمبػرب َّػ  حركػل  ػ   الك  ـػل مػا لـف  لـ حـػؿ مػف أسػلاؿ 

ُكُه ل لضـ مطمقً   ل ػل مػا ب سػـرأ لأ ػؿ الحصػ ر لمػف  المذهب األول;: (94) م   حـر
كػػػه ل لضػػػـ إّا إاا لسػػػع لبػػػل ـػػػ   أل كسػػػرة َّد ػػػه ـُحػػػراُؾ  المةةةذهب النةةةاني;صػػػ لر ـ.   حـر

 ل لكسر  ل ل ما ب أ ؿ  صل مف ل    مــ لسـل لأسل.
لألل ال  لـه     إلم أف ل   سقـؿ  لأرل السراة  لل   ك ب لةصػ ت  مـػؿ إلػم 

لبل حرؼ الصػر َّ قػلؿ: َّػ  )لػُهل :  –أس   حاَّة   – ـــؼ حركل     ال  ئب المـرل 
ل ُْ َُ َُ َُ )لَه

(95). 
ف سػػػلقت  ػػػاه الةػػػ   لحػػػرؼ صػػػر  أمػػػ  لةصػػػل  ػػػلارف َّ مػػػـر الضػػػـ سمػػػم الةػػػ   لا 

 .(96)َّ قلؿ َّ : )سمـِهل )سمـُهل
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 حذف حزف ادلد يف طزف األفعال واألمساء: -ثانياا 
  أل سل (97)إفا حاؼ حرؼ المل     مظةر مف مظ  ر ال ـــؼ س ل الف ص  

. حـػُث  ـ ػرؿ (98)ـمثؿ  اا لل ً  مف ال طؽ المةص  س ل ُ اـؿ اص را  ل لكسرة سف الـ  
رًا لكثػػػرة َّـةػػػ  أحػػػرؼ المػػػل َّ حػػػلؿ إلػػػم حركػػػ ت مػػػف صػػػ ل  ػػػاه الحػػػرلؼ  ــــػػػً    ظػػػ

 .(99)اس بم ؿ المـظل
لمػػ  صػػ َ  مػػف ظػػلا ر حػػاؼ أحػػرؼ المػػل لاص رائةػػ  ل لحركػػ ت ـمكػػف سػػرله إلػػم 

 .(111)سل ئؿ لبـ ة  ل لثـؽ الؾ
َّّممػػ  لرل مػػف اص ػػرا  الكسػػرة سػػف الـػػ   َّػػ   ـػػر الصػػـر  مػػ  اكػػػره الـػػػػرا  َّػػػػ  

ػػػػػؿ َّػػػػػ  سللػػػػػه  بػػػػػ لم: سػػػػػرا ة ـِْت َا })ـػػػػػـِتل إا حػػػػػاَّت الـػػػػػ   َّػػػػػ  اللسػػػػػؼ لالـل ـَػػػػػْلـَ ـَػػػػػ
ـُ  َ َكماػػ

ْف حػػاَّ ة  َّػػ  (111)   سػػ ؿ الـػػرا : ))ك ػػب ل ـػػر الـػػ   ل ػػل َّػػ  ملضػػع رَّػػع ... لا 
ػػؿ كػػ ف ـػػلالً   سػػل سػػرأ لػػالؾ القػػرا لل  ػػػل: 201. لسػػ ؿ الطلػػػػر  )ت (112)القطػػع لالـل

))لالـػػلاب مف القرا ة س ػػل : )ـػلـ ـػـِتل لحػاؼ الـػ    لأّ ةػ  ل ػل مبرلَّػل لةػاـؿ َّػ  
ؿ لاللسؼ إ ل سً  لـط المـحؼلل  .(113)الـل

ــةـ مف  ػاا أفا الـػ   حػاَّت َّػ  ملضػع كػ ف ـ ل ػ  أْف  ػاكر َّـػه ألفا الـبػؿ 
 المض رع ص   َّ  ملضع رَّع .

ػػمة  محالَّػػل لػػللـؿ سللػػه: ))َّمػػف حػػاَّة  إاا  ثػػـ أـػػا الـػػرا  ل اح صػػ ج لمػػف ـل
ؿ  سػ ؿ: الـػ   سػ ك ل  لكػؿ ـػ   أل لال  سػُك  ف  لمػ  سلػؿ الػلال مضػملـ  لمػ  سلػؿ  ـل

الـػػ   مكسػػلر  َّػػدف البػػرب  حػػاَّةم . ل ص ػػرئ ل لضػػمل مػػف الػػلال  لل لكسػػرة مػػف الـػػ  . 
 :(114)لأ شل َّـه لبضةـ

 (115)كّفاك كّف ما ُتميق ِدرهمًا     ُجودًا وأمرى ُتعِط بال:يف الَدَما
لمثػػػؿ  ػػػاا ــةػػػـ مػػػف سػػػلؿ مكػػػ  لػػػف ألػػػ  ط لػػػب إا ا ػػػه ))اك ـػػػم ل لكسػػػرة َّػػػ  

ؿ  َّحاؼ...لل ؿ  لأصرى اللسؼ سمم الـل  .(116)الـل
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أّم  م  ـقؼ لرا  حاؼ الـ   َّػ  مثػؿ  ػاه الملاضػع َّةػل ااسػ ــ ؼ لػـل إّا 
. (117)لػػللـؿ  ـػػـرْ مكػػ  لػػف ألػػ  ط لػػب لػػالؾ سػػ ئً   ))لااـ ـػػ ر حػػاَّة  اسػػ ــ ًَّ لل

س ةػػػ    شلـةػػػػً  لةػػػ    ػػػػل ـصػػػػػل أفا مػػػف حاَّةػػػػػ  اك ـػػػػػم ل لكسػػػػػرة606لكػػػػػف البكلػػػػػر  )ت
ِؿ ِإَاا ـَْسِر ل  (119)}َم  ُك ا  َ ْلِ{   ل ظـػػر   سللػه  ب لم: (118)ل لـلاـػؿ  .(111)}َلالماـْ

لسلػػؿ أف أ ةػػ  ك مػػ  َّػػ   ػػاه المسػػـلل ألل أف ألػػـف أفا الػػف كثـػػر ل  َّبػػً  لألػػ  
ػػػ  . لدثلػػػ ت الـػػػ   َّػػػ  )(111)سػػػل سػػػرؤلا ))ـػػػـل )ـػػػـ  ل ا  كمػػػـ  ـػػػللل لسمػػػر  ـػػػـ  ل ـل
ً  للسـً  إ ل سً  لـط المـحؼ(112)للسـ   .(113). لسل سرأ ل س  السلبل لحاؼ الـ   ـل

مل ال      لال المل إلم  لَّ  الحقـقل أف م  حلث      ل سـر الحركل الطـل
مل لس كف لبل  .  حركل ســرة )الضملل   ـصل م س ة الضمل الطـل

 .(114) ثؿ س ئـ  َّـكلف الـبؿ مرَّلس ً س للا: حرؼ المـف س ل حاَّه مف الـط ـم
 .(115)لسل اك ـلا ل لضـ سف اللال

لالػػؾ كقػػلؿ البػػرب: سػػل ضػػرُب )ل لضػػملل لػػلؿ َّضػػرللا لػػلال الصمػػع  لسػػل سػػ ُؿ 
 )ل لضملل للؿ سل س للا للال الصمع.

 .(116)لالؾ َّ   لارف لُسمـ  سـل إا اك ـلا مف اللال ل لضمل سلمة 
}ـ ـ ػػ لِ ـػػل {لمثػػؿ  ػػاا سػػرا ة لبضػػةـ: 

لحػػاؼ الـػػ   مػػف الـبػػؿ )ـ ػػ ل ل   (117)
لحػاؼ الـػ   مػف الـبػؿ )ا مػلل   ل  ل ػاا الحػاؼ  (118)}َس َؿ َأُ ِملرلَ ِف لسرا ة الصمةلر: 

 .(119)َّ  ل ل  اـؿ
لحػاؼ  (121)لمف  اا حاؼ اللال لااك ـ   ل لضػمل َّػ  )أسلػؿ ـضػرله ا ـَػـُؿل

لااك ـػػػػ   ل لكسػػػػػرة إا أفا الـبػػػػػؿ  (122)َ قػػػػػلؿل ل )مػػػػ  أْلِر مػػػػػ  (121)الـػػػػ   مػػػػػف )ا ألر ل
)ألر ل سلؽ لـلاة  ـ  َّ  كػ  المثػ لـف لال ـػ  ا ـلصػب حػاؼ حػرؼ المػل لحسػب مػ  

لف مف سلاسل ال حل البرل .  سرره الم ـل
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 حػػلثت آ ـػػػً  سػػػف اص ػػػرا  أحػػػرؼ البمػػل َّػػػ  األَّبػػػ ؿ  لاآلف أ كمػػػـ سمػػػم اص ػػػرا  
 أحرؼ المل َّ  األسم  .
ااص را    ػ  سػرا ة سلػلام لػف مسػبلل )األـػِلل لحػاؼ الـػ   َّػ   لم  حمؿ سمم

ػػػ ِر سللػػػه  بػػػ لم:  ـَ ػػػِل  َلاألَْل   إا َّّسػػػَر الـػػػرا   ػػػاا الحػػػاؼ سمػػػم أمػػػـرف (123)}ُألِلػػػ  األَـْ
  ل ػػػل ـػػػػلاب. (124)}اْلَصػػػَلاِر األلؿ: أف القػػػ رئ أرال )األـػػػل ل لحػػػاؼ الـػػػ    ظـػػػػرًا لػػػػ 

. َّ  حـف أس ل الطلر  (125)الـ    كلف أكثر  ـــلًا لأشل سلةلاآلـر: أفا )األـلل لحاؼ 
 ػػػل َّبػػل   مػػف لػػػ ب 0005أمػػ  الػػلمـ ط  )ت( 126)سػػرا ة )األـػػلل ل ـػػر ـػػ   إلػػم سلػػلام

 .(127)اص را  الكسرة سف الـ  
  أل إرالة القػػلة َّػػ  (128)لسػػل سػػل الػػف ص ػػ  الػػؾ مظةػػرًا مػػف مظػػ  ر ال ـــػػؼ

 .(131)األسمأ ل ـر م   ل (129)سرا ة الحسف اللـر 
للل  أف م   اا إا للٌف مػػف ال طؽ المةصػػ  الػا  ا لػت إلـػػػه  –لام أسمـ  –ـل

. َّكثـرًا م  ـُْصَ َرأ حرؼ المػل ل حلـمػه إلػم (131) اـؿ َّ  اص رائة  الحرك ت سف الحرلؼ
 ،(132)حركػل مػػف ص سػػه  لسمػػل الػػؾ كثػػرة اسػ بم ؿ المـظػػل لحسػػب مػػ  ا ػػب إلـػػه سػػـللـه

 .(133)لف ص  لا
لم ػػػػه حػػػػاؼ لبػػػػض المةصػػػػ ت اـ اسػػػػـ الـ سػػػػؿ َّػػػػ  ملضػػػػع ـ ل ػػػػ  أف  ثلػػػػت 

  َّقػػػل صػػػ   َّػػػ  القػػػرآف الكػػػـرـ سمػػػم لبػػػض القػػػرا ات: }ُأِصـػػػُب َلْسػػػَلَة الػػػلااِع ِإَاا (245)َّـػػػه
. سػػ ؿ الػػف مص  ػػل: ))سػػرأ س ـػػـ (247)  لسللػػه: }َمػػْف ـَْةػػِل الماػػُه ََّةُػػَل اْلُمْة َػػِل (246)َلَسػػ ِف 
ؿ لاللسػؼ. لسػرأ ألػلسمرل...  لالف كثـر لالف س مر لحمرة لالكس ئ  ل ـر ـ   َّ  الـل

ؿ لل ـر ـ   َّ  اللسؼلل  .(248)ل لـ   َّ  الـل
لمػػف  ػػاا القلـػػؿ أـضػػً  مػػ  صػػ   َّػػ  الم ػػ لى المضػػ ؼ إلػػم ـػػ   المػػ كمـ الػػا  
حاَّت َّـه الـ   لسلض س ة  ل لكسرة سمم ل ل مف الم  ت  ل   الم ػل الــػحم  حػل 

. لـػػػػرى الػػػػف ص ػػػ  أفا  ػػػػاا ال ػػػػلا  مػػػف سلـػػػػؿ ال كػػػػرة (249)}َرب  احُكػػػـ{سػػػرا ة الصمةػػػػلر: 
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. َّػػ  حػػـف َسػػلاُه  ـػػره مػػف سلـػػؿ المضػػ ؼ إلػػم ـػػ   المػػ كمـ الػػا  حػػاَّت (:24)المقـػػللة
. أ  أ ةػػ  ُسِرئػػْت لكسػػر اللػػ   (251)م ػػه الـػػ   َّبلمػػؿ لبػػل حػػاَّة  مب ممػػل الم ػػ لى المـػػرل

 .(252)   ا ض َّل ل   الــحماص راً  ل لكسرة سف ـ
َّحاؼ الـ   الم طرَّػل َّػ  الم قػلص أل ـػ   المػ كمـ َّػ  القػرا ات لةصػل سـرػت 

ثل  ة  إلم الحص ر  . إلم  اـؿ كم  اكرت آ ـً   لا 
مػف ـػػ ؿ مػػ   قػػلـ  ػػرى ص ػػلح لةصػػل  ػػاـؿ لأسػػل ل ػػلارف لسمـػػ  سػػـل لمػػ ـمص 

ل الػػلال  لالـػػ   لالػػؾ لمػػ  مػػف أـػػلات المػػل ل قـػػـر   لالـػػلت الػػا  م لػػت ل قـػػـره  ػػ
ـ طملػػػه  ػػػااف الـػػػل  ف مػػػف صةػػػل كلـػػػر إاا مػػػ  سـسػػػت  ػػػاه األـػػػلات ل طػػػؽ الضػػػمل 
لالكسرة لسمـه َّبمل ااص را         الــل َّضً  سف كثرة اس بم ؿ المـظػل ل ػاه سػمل 
مػػػف سػػػم ت القل ئػػػؿ البرلـػػػل ال ػػػ  سط ػػػت َّػػػ  الل لـػػػل  ممػػػ  ـؤكػػػل سمػػػم أف  ػػػػاا مسػػػمٌؾ 

 م لكؿ ال  طقـف ل لم ل لؿ  قلؿ له لبض القل ئؿ للف لبضة  اآلـر.ـل   ا ـ ـ 
مةػ  إلػم حركػ ت ـمثػؿ  لا لل مف ا ش رة     إلم أف اص را  أحرؼ البمػل ل حـل

مل.  إحلى السلؿ لم ـمص مف أـلات المل الطـل
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 اخلامتت
 انتهى البحث إلى جممة من النتائج أوجزها في النقاط اآلتية;

 ض حرلؼ المل لسمـػه َّةػاه الحركػ ت )الـ حػل لالضػمل لالكسػرةل أفا الحرك ت ألب -0
    مف ص ل الحرلؼ  للالؾ ص   لـ ةم   لاَّؽ ل م ثؿ َّ  الـلاص ال طقـل.

إفا إشل ع الحركل ا ـؤل   رضً  مب لـً  لؿ ـؤل   رضً  ـػل ـً  أل سػ لة  طقـػل  -3
 َّ  لبض الشلا ل الشبـرل المةصـل أل الش اة .

الحص ر لمف ص لر ـ إلم  حـرؾ ضمـر ال ـلل الم ـؿ ل لضػـ م لت سـرأ لأ ؿ  -2
 َّ  حـف أف أ ؿ  صل مف ل    مــ لسـل لأسل ـكسرل ة .

شػل سة   -4 لـ ـق ـػر ااـػ  ؼ لػـف المةصػ ت البرلـػل َّػ  حركػل الضػمـر ال  ئػب  لا 
 لؿ  بلى الؾ إلم حركل المــ ال    قع لبل  اا الضمـر.

شل ع كسرة المــ َّق للا َّ  )سمـِةـل  لقل ص حت  مــ لس مل سـل إلم كسر -7 الة   لا 
)سمـةم ل أم  ل ل أسل لك   ل مف سـل َّمػ للا إلػم ال سػكـف  لسػلـ ا شػل ع َّقػ للا 

 )سمـةـل.

أفا أـػػلات المػػل  م مػػؾ سػػلرة سمػػم ااسػػ ط لل مراسػػ ة لح لػػل ا  سػػ ف ال ـسػػـل ل ػػاا  -6
 مم  صبؿ سرل  اه الظ  رة إلم  اه األـلات مف للف  ـر  .

 مـؿ لةصل  ػاـؿ إلػم ااص ػرا  ل لكسػرة سػف الـػ   َّػ  حػـف أفا  ػلارف لسمـػ  سػـل  -5
 لأسل  مـؿ إلم ااص را  ل لضمل سف اللال.

أفا اص ػػرا  أحػػػل أحػػػرؼ المػػػل َّػػػ  لسػػػط الكممػػل ـػػػؤل  إلػػػم  حػػػلؿ مػػػف ـػػػـ ل إلػػػم  -8
 ــ ل أـرى  َّ ـ  ؼ الــ ل  اا ـؤل  إلم اـ  ؼ المب م .

اص ػػرا  الحػػرلؼ ل لحركػػ ت َّػػ  الشػػبر  لحمػػؿ الػػؾ سمػػم  أصػػ رت القل ئػػؿ البرلـػػل -9
 الضرلرة.

إفا  ـػػ ب أحػػرؼ المػػل َّػػ  آـػػر الكممػػل ـكػػلف أحـ  ػػً  ل ـػػ لؼ لةصػػ  ـلصػػل َّػػ    -01
 الكممل  ـسة .

حاؼ حرؼ البمل أل ـ   الم كمـ َّ  القرا ات لةصػل سـرػت إلػم  ػاـؿ َّػ  حػـف   -00
 أف إثل  ة  ُسرَ  إلم الحص ر.

مل سل   برض ل ص را  َّـ قص رمف  طقة  المـللؼ ل ـػـر أفا المـ -03 ل  ت الطـل
 حركل ضبــل.
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 اذلىامش
 .242/ 4الك  ب  ل1)
 .17/ 1سر ـ  سل ا سراب  ل2)
 ل.2/749  109ا  ـ ؼ َّ  مس ئؿ الـ ؼ لـف اللــرـف لالكلَّــف )مسـلل  ل3)
 .57مرشل الق رئ ص ل4)
 .2/447المم ع َّ  ال ــرؼ  ل5)
 .2/447المـلر  ـسه  ل6)
 .2/347الرص ص   شرح صمؿ ل7)
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 )للـر تل.
 .45-42الُمْحكـ َّ   قط المـ حؼ ص ل10)
 .143الملـؿ إلم سمـ أـلات البرلـل ص ل11)
 .94ـ ظر: مـةـل القلة لالضبؼ َّ  أـلات البرلـل ص ل12)
 .1/57ـ ظر: البـف  ل13)
  لحصل القرا ات ألل  57الم لـل َّ  سرا ة الحسف اللـر  صـ ظر: الظلا ر  ل14)

 .51ررسل لراسل  حمـمـل ص
 .213/ 1الم ـؼ  ل15)
 .4/202الك  ب  ل16)
 . 31/ 1ـ ظر: سر ـ  سل ا سراب  ل17)
  اللراسػػػ ت المةصـػػػل لالـػػػل ـل س ػػػل الػػػف 349 – 348/ 2ـ ظػػػر: الــػػػ ئص  ل18)
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ل ص ل20)  .97ال حلـل َّ  ا  ق ف لال صـل
 .209اللراس ت المةصـل لالـل ـل س ل الف ص   ص ل21)
 .296ـ ظر: َّ  األـلات الم لـل ص ل22)
 .2/348الــ ئص  ل23)
 .2/349ـ ظر: المـلر  ـسه  ل24)
 .81القـص  ل25)
  للةصػػل سلـمػػل 1/46  لالحصػػل َّػػ  سمػػؿ القػػرا ات السػػلع 4/195ـ ظػػر: الك ػػ ب  ل26)

 .143أسل ص
 .150ـ ظر: لةصل سـرأ ص ل27)
 . 6الحصر  ل28)
 . 2السصلة  ل29)
 .93الشبرا   ل30)
 . 143  للةصل سلـمل أسل ص7/541ـ ظر: اللحر المحـط  ل31)
 .123إ ح ؼ َّض   اللشر َّ  القرا ات األرلبل سشر ص ل32)
 .202ل ل سـرأ  لراسل َّ  المةصل لاأللا  ص ل33)
ل َّ  القرا ات القرآ ـل ص ل34)  .61-60ظلا ر ل ـل
 .2اللقرة  ل35)
 . 180 – 179/ 1إسراب القرآف لم ح ل  ل36)
-2/680  96ا  ـ ؼ َّ  مسػ ئؿ الـػ ؼ لػـف اللـػـرـف لالكػلَّــف )مسػـلل  ل37)

 ل682
ل َّ  سرا ة أ ؿ الحص ر ص ل38)  . 58الظلا ر الم ـل
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 . 145لةصل سلـمل أسل ص ل41)
 . 195/ 4الك  ب  ل42)
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 .4/189ـ ظر: الك  ب  ل50)
 .4/190ـ ظر: المـلر  ـسه  ل51)
 .1/468ـ ظر: ار ش ؼ الضرب  ل52)
 .34الكةؼ  ل53)
 .37لكةؼ ا ل54)
 .2/309ـ ظر: شرح الش َّـل  ل55)
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 لـ أسؼ سمم س ئمه. ل60)
 . 188 -2/187: مب    القرآف لمـرا  ـ ظر ل61)
 . 188 -2/187ـ ظر: المـلر  ـسه  ل62)
 . 2/102ـ ظر: الكشؼ سف لصله القرا ات السلع لسممة  لحصصة   ل63)
 . 259ـ ظر: المةاب َّ  سمـ ال ــرؼ ص ل64)
 . 7الرسل  ل65)
 . 1/117المس ئؿ الشـراـر ت  ل66)
 . 207ـ ظر: اللراس ت المةصـل لالـل ـل س ل الف ص   ص ل67)
 . 3/125الــ ئص  ل68)
ل ص ل69)  . 96ال حلـل َّ  ا  ق ف لال صـل
 . 4/211ـ ظر: الك  ب  ل70)
 . 126ـ ظر: ضرائر الشبر الف ســلر ص ل71)
 . 2/682ـ ظر: المةص ت البرلـل َّ  ال راث لمص ل   ل72)
 . 1/91  لمب    القرآف لمـرا  2/301ـ ظر: الك  ب  ل73)
 . 1/90ـ ظر: مب    القرآف لمـرا   ل74)
ل َّ  سرا ة الحسف اللـر  ص  لالظلا ر الم2/4ـ ظر: المح سب  ل75)  . 57 ـل
 . 257  للةصل سـرأ ص4/195ـ ظر: الك  ب  ل76)
 . 1/5مب    القرآف  ل77)
 . 30الشلرى  ل78)
 . 2/249المح سب  ل79)
ػػل َّػػ  سػػرا ة أ ػػؿ 1/271ـ ظػػر: المةصػػ ت البرلـػػل َّػػ  ال ػػراث  ل80)   لالظػػلا ر الم ـل

 . 59الحص ر ص
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 . 2اللقرة  ل81)
 . 1/129ـ ظر: إسراب القرآف لم ح ل  ل82)
 . 1/120َّ  القرا ات  ك  ب السلبل ل83)
  لا  حػػ ؼ َّضػػ   اللشػػر َّػػ  1/128.   ظػػر القػػرا ة َّػػ  المح سػػب 63الكةػػؼ  ل84)

 . 63القرا ات األرلبل سشر ص
 . 257ـ ظر: لةصل سـرأ ص ل85)
.   ظػػر القػػرا ة َّػػ  إ حػػ ؼ َّضػػ   اللشػػر َّػػ  القػػرا ات األرلبػػل سشػػر 10الـػػ ْ  ل86)

 . 2/280  لالكشؼ سف لصله القرا ات 395ص
 . 1/226لقرا ات ك  ب السلبل َّ  ا ل87)
 . 1/59 مع الةلامع  ل88)
 ل.393ك ف ألكس ئ  ـقرأ  اه القرا ات )ـ ظر: السلبل َّ  القرا ات ص ل89)
ل َّ  القرا ات القرآ ـل ص ل90)  .60-59ظلا ر ل ـل
 .422حصل القرا ات ص ل91)
 . 271 -1/270ـ ظر: المةص ت البرلـل َّ  ال راث  ل92)
 .210اللراس ت المةصـل لالـل ـل س ل الف ص   ص ل93)
ل َّ  القرا ات القرآ ـل صـ ظر: ظلا ل94)  .41 ر ل ـل
  39  للراسػػػػل َّػػػػ  المةصػػػػ ت البرلـػػػػل القلـمػػػػل ص1/128ـ ظػػػػر: الــػػػػ ئص  ل95)

ل َّ  لةصل ل   سقـؿ ص  . 135لالمس لـ ت الم ـل
ل َّ  لةصل ل   سقـؿ ص  لالمس لـ 1/128ـ ظر: الــ ئص  ل96)  .135ت الم ـل
ل َّ  سرا ة الحسف ال  لالظلا ر ال2/233ـ ظر: المح سب  ل97)  .58لـر  صم ـل
 . 2/682ـ ظر: المةص ت البرلـل َّ  ال راث  ل98)
 .3/135  لالــ ئص 183/ 4ـ ظر: الك  ب  ل99)
 .211/ 4ـ ظر: الك  ب  ل100)
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 .105 لل  ل101)
  ـل ظػػػر: ال لصـػػػه الم ػػػل  لمقػػػرا ات القرآ ـػػػل س ػػػل 2/27مبػػػ    القػػػرآف لمـػػػرا   ل102)

 .128الـرا  َّ  )مب    القرآفل ص
ؿ آ  القرآف  ل103)  . 15/479ص مع اللـ ف سف  ــل
 . 2/320لـ أسؼ سمم س ئمه. لرل َّ  الــ ئص  ل104)
 . 2/27مب    القرآف  ل105)
  ـل ظر: ال لصـػه الم ػل  لمقػرا ات القرآ ـػل 1/322الكشؼ سف لصله القرا ات  ل106)

 .128س ل الـرا  َّ  )مب    القرآفل ص
 . 1/322المـلر  ـسه  ل107)
 . 2/714ـ ظر: ال لـ ف َّ  إسراب القرآف  ل108)
 . 64الكةؼ  ل109)
 . 4الـصر  ل110)
 . 105 لل  ل111)
. لَّػػ  المةصػػ ت البرلـػػل  لػػرا ــ أ ػػـل 2/302ـ ظػػر: إسػػراب القػػرآف لم حػػ ل  ل112)

 . 50ص
ػػػؿ آ  القػػػرآف  ل113)   لك ػػػ ب السػػػلبل َّػػػ  القػػػرا ات 15/479صػػػ مع اللـػػػ ف سػػػف  ــل

1/228 
 . 171ـ ظر: لراس ت  قلـل  طلـقـل َّ  ال حل البرل  ص ل114)
  لراسػػػػػ ت  قلـػػػػػل  طلـقـػػػػػل َّػػػػػ  ال حػػػػػل البرلػػػػػ  1/91ـ ظػػػػػر: مبػػػػػ    القػػػػػرآف  ل115)

 . 171ص
  لراسػػػػػ ت  قلـػػػػػل  طلـقـػػػػػل َّػػػػػ  ال حػػػػػل البرلػػػػػ  1/91ـ ظػػػػػر: مبػػػػػ    القػػػػػرآف  ل116)

 . 171ص
 .1/607.   ظر: القرا ة َّ  ك  ب السلبل َّ  القرا ات 41ؽ  ل117)
 .358-357. ل  ظر: الك  لل َّ  مب    ك  ب القرا ات ص 36ال مؿ  ل118)
 . 150ـ ظر: َّ  المةص ت البرلـل ص ل119)
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 . 150المـلر  ـسه ص ل120)
 . 150المـلر  ـسه ص ل121)
 . 479/ 15ص مع اللـ ف َّ   ـسـر آ  القرآف  ل122)
 . 45ص ل123)
.   ظػػػر القػػػرا ة َّػػػ  إ حػػػ ؼ َّضػػػ   اللشػػػر َّػػػ  القػػػرا ات األرلبػػػل 32الشػػػلرى  ل124)

 . 220سشر ص
 . 407 -2/406ـ ظر: مب    القرآف لمـرا   ل125)
ؿ آ  القرآف  ل126)  . 21/216ـ ظر: ص مع اللـ ف سف  ــل
 . 666شر صـ ظر: إ ح ؼ َّض   اللشر َّ  القرا ات األرلبل س ل127)
 .2/233ـ ظر: المح سب  ل128)
ل َّ  سرا ة الحسف اللـر  ص ل129)  . 58ـ ظر: الظلا ر الم ـل
سراب القرآف لم ح ل 2/233ـ ظر: المح سب  ل130)  . 3/466  لا 
 . 2/682ـ ظر: المةص ت البرلـل َّ  ال راث  ل131)
 .4/183ـ ظر: الك  ب  ل132)
 .3/135ـ ظر: الــ ئص  ل133)
 . 259ـ ظر: المةاب َّ  سمـ ال ــرؼ ص ل134)
 . 1/197.   ظر القرا ة َّ  ك  ب السلبل َّ  القرا ات 186اللقرة  ل135)
 . 178األسراؼ  ل136)
 . 1/197ك  ب السلبل َّ  القرا ات  ل137)
 . 112األ لـ    ل138)
  لا  حػػ ؼ َّضػػ   اللشػػر َّػػ  القػػرا ات األرلبػػل سشػػر 2/69ـ ظػػر: المح سػػب  ل139)

 . 312ص
 . 3/84ـ ظر: إسراب القرآف لم ح ل  ل140)
 .557بل سشر صـ ظر: إ ح ؼ َّض   اللشر َّ  القرا ات األرل ل141)
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 ادلصادر
ػػػل لالـػػػل ـل: الػػػلك لر سمػػػ  صػػػ لر  -1 ألػػػلسم  ال حػػػل  لصةػػػلله َّػػػ  اللراسػػػ ت الم ـل

 ـ.1987  مطلبل ص مبل ل لال  1الم ـلر   ط
إ حػػ ؼ َّضػػ   اللشػػر َّػػ  القػػرا ات األرلبػػل سشػػر: شػػة ب الػػلـف احمػػل لػػف محمػػل  -2

 ػػػػػب   لار الك1 ػػػػػػل   حقـػػػػػؽ: أ ػػػػػل مةػػػػػرة ط1117لػػػػػف سلػػػػػلال    الػػػػػلمـ ط  )ت
 ـ.1998 - ػ 1419البممـل  لل  ف  

 ػػػػل  745ار شػػػ ؼ الضػػػرب مػػػف لسػػػ ف البػػػرب: أللحـػػػ ف محمػػػل لػػػف ـلسػػػؼ )ت  -3
 ـ.1984 - ػ 1404 حقـؽ: اللك لر مـطـم احمل ال ح ل 

 ػل   حقـؽ: اللك لر ر ـر  ػ ر  را ػل  338إسراب القرآف: أللصبـر ال ح ل )ت  -4
 ـ.1988 - ػ 1409س لـ الك ب  لـرلت  

ـف اللـػػـرـف لالكػػلَّــف: كمػػ ؿ الػػػلـف ا  ـػػ  -5 ؼ َّػػ  مسػػ ئؿ الـػػ ؼ لػػـف ال حػػـل
  4 ػػل  ط577ألللرك ت سللالرحمف لف محمل لف أل  سـل اا لػ ر  ال حػل  )ت 

 ـ.1961 - ػ 1380لار إحـ   ال راث البرل   
 ػػػػل   745اللحػػػر المحػػػـط: أثـرالػػػلـف أللحـػػػ ف األ للسػػػ  ال ر ػػػ ط  الصـػػػ    )ت  -6

  ػ . 1328 لة    مطلبل السب1ط
 ػػػػل  616ال لـػػػ ف َّػػػ  إسػػػراب القػػػرآف: اللاللقػػػ   سلػػػلام لػػػف الحسػػػـف البكلػػػر  )ت -7

 ـ.1987 - ػ 1407  لار الصـؿ  لـرلت  2 حقـؽ: سم  محمل اللص ل   ط
ػػػل: ألػػػلسمر لسثمػػػ ف لػػػف سػػػبـل الػػػلا   )ت  -8  ػػػػل  444ال حلـػػػل َّػػػ  ا  قػػػ ف لال صـل

 - ػػػػػػ 1421ار سمػػػػػ ف  سمػػػػػ ف    ل1 حقـػػػػػؽ: الػػػػػلك لر  ػػػػػ  ـ سػػػػػللر  الحمػػػػػل  ط
 ـ.2000

ال لصـػػػه الم ػػػل  لمقػػػرا ات القرآ ـػػػل س ػػػل الـػػػرا  َّػػػ  )مبػػػ    القػػػرآفل: الػػػلك لر طػػػه  -9
 ـ.2007 - ػ 1428  لار المبرَّل  لـرلت  1ـ لْ أمـف آ    ط
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ػػػػػػر الطلػػػػػػػر   -10 ػػػػػؿ آ  القػػػػػػػرآف: ألػػػػػلصبـر محمػػػػػل لػػػػػػف صـر صػػػػػ مع اللـػػػػػػ ف َّػػػػػ   ــل
 - ػػػػ 1420  مؤسسػػػل الرسػػػ لل  1كر  ط ػػػػل   حقـػػػؽ: احمػػػل محمػػػل شػػػ 310)ت

 ـ.2000
 ػػػل   حقـػػؽ: سمػػ   377الحصػػل َّػػ  سمػػؿ القػػرا ات السػػلع: ألػػلسم  الـ رسػػ  )ت -11

 تل .-ال صل    ـؼ ـل حلـه  مـر )ب
حصػػػػل القػػػػػػرا ات الػػف ر صمػػػػل: ألػػػلررسل سللالرحمػػػػف لػػػف محمػػػل لػػػف ر صمػػػػػػػل )ت  -12

 - ػػػ1402سسػػل الرسػػ لل  لـػػرلت    مؤ 2 ػػػل   حقـػػؽ: سػػبـل األَّ ػػ     ط450
 ـ.1982

 ػل   حقـػؽ: الػلك لر سللالحمـػل 392الــ ئص: أللالـ ْ سثم ف لف ص   )ت  -13
 ـ .2008 - ػ 1429لل  ف   –  لار الك ب البممـل  لـرلت 3  لال   ط

  سػػ لـ الك ػػب  1لراسػػ ت َّػػ  المةصػػ ت البرلـػػل القلـمػػل: الػػلك لر لاللل سػػملـ  ط -14
 ـ.1986  مك لل ال ةضل البرلـل

اللراسػ ت المةصـػل لالـػل ـل س ػػل الػف ص ػ : الػػلك لر حسػ ـ سػبـل ال بـمػػ   لار  -15
 تل -الطمـبل لمطل سل لال شر  لـرلت )ب

  1لراس ت  قلـل  طلـقـل َّ  ال حل البرل : اللك لر احمل سللال لاب الــلم  ط -16
 ـ.2005 - ػ 1426الق  رة  

ػػل لالم -17 لضػػلسـل: صبـػػر لػػ للأ  مصمػػل الػػلرل الـػػل   س ػػل الـمـػػؿ لػػـف المبـ ـر
 ـ.1995 - ػ 1416ل  2اآللاب  ص مبل سس طـ ل  البلل )

 ػػل   حقـػؽ: الػلك لر 392سر ـػ  سل ا سػراب: ألػلالـ ْ سثمػ ف لػف ص ػ  )ت  -18
 ـ.1985  لار القمـ  لمشؽ  1حسـف   لال   ط

 ػػػػل   حقـػػػؽ: الػػػلك لر  669شػػػرح صمػػػؿ الرصػػػ ص : الػػػف سـػػػـلر ااشػػػلـم  )ت -19
ل  لار الك ػػب لمطل سػػل 42  سمسػػمل إحـػػ   ال ػػراث ا سػػ م  )ـػػ حب اللص ػػ ح

ؿ    ـ.1982 - ػ 1402لال شر  ص مبل المـل
شرح الش َّـل: رضػ  الػلـف محمػل لػف الحسػف ااسػ رال ا  )ت      ػػل   حقـػؽ:  -20

 محمل الرَّراؼ آــرف  مطلبل حص ر   الق  رة.
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ل إلػػػرا ــ  ػػػػل   حقـػػػؽ: السػػػـ 669ضػػػرائر الشػػػبر: الػػػف سـػػػـلر ااشػػػلـم  )ت -21
 ـ.1980  لار األ للل لمطل سل لال شر لال لـرع  1محمل  ط

ػػػل َّػػػ  سػػػرا ة أ ػػػؿ الحصػػػ ر: الػػػلك لر ـػػػ حب أللص ػػػ ح  مطلبػػػل  -22 الظػػػلا ر الم ـل
 ـ.1988 - ػ 1408ص مبل اللـرة  

ػػػل َّػػػ  سػػػرا ة الحسػػػف اللـػػػر : الػػػلك لر ـػػػ حب اللص ػػػ ح  ط -23   1الظػػػلا ر الم ـل
ؿ  ملــرل مطلبل  ـ.1985 - ػ 1405الص مبل   مط لع ص مبل المـل

ػػػػل َّػػػػ  القػػػػرا ات القرآ ـػػػػل: الػػػػلك لر  ػػػػ  ـ سػػػػللر  الحمػػػػل  ط -24   لار 1ظػػػػلا ر ل ـل
 ـ .2006 - ػ 1427سم ر  األرلف  

  ػل. 175البـف: الـمـؿ لف احمل الـرا ـل  )ت  -25
ػػػل  -26 لراسػػػل أـػػػلات المػػػل البرلـػػػل: الػػػلك لر   لػػػب َّ ضػػػؿ  –َّػػػ  األـػػػلات الم ـل

 ـ.1984طل سل  ألمطمل   لار الحـرل لم
َّػػ  اللحػػث الـػػل   س ػػل البػػرب: الػػلك لر ـمـػػؿ إلػػرا ــ البطـػػل  م شػػلرات لار  -27

ل  لار الحـرل لمطل سل  124الص حظ لم شر  ل لال  سمسمل الملسلسل الـ ـرة )
 ـ.1983 - ػ 1403ل لال  

  لار الحلاثػػػػل 1َّػػػػ  المةصػػػػ ت البرلـػػػػل القلـمػػػػل: الػػػػلك لر إلػػػػرا ــ السػػػػ مرائ   ط -28
 ـ.1994ال شر لال لـرع  لـرلت  لمطل سل ل 

 ػػػػػل   حقـػػػػؽ:  180الك ػػػػ ب: ألللشػػػػر سمػػػػرل لػػػػف سثمػػػػ ف لػػػػف س لػػػػر سػػػػـللـه )ت -29
 تل . –سللالس ـ محمل   رلف  س لـ الك ب  لـرلت )ب 

 ػػػل  324ك ػػ ب السػػلبل َّػػ  القػػرا ات: ألػػللكر أحمػػل لػػف ملسػػم لػػف مص  ػػل )ت -30
 ـ.1980 – 1400  لار المب رؼ  الق  رة 2 حقـؽ: اللك لر شلس  ضـؼ  ط

 ػػل   حقـػؽ: احمػل 370ك  ب مبػ    القػرا ات: الشػـب أللم ـػلر األر ػر  )ت  -31
 َّـرل المـرل   لار الك ب البممـل  لـرلت  لل  ف.

الكشػػػؼ: سػػػف لصػػػله القػػػرا ات السػػػلع لسممةػػػ  لحصصةػػػ : مكػػػػػػ  لػػػف ألػػػ  ط لػػػب  -32
 ػػػل   حقـػػؽ: الػػلك لر محػػ  الػػلـف رمضػػ ف  مطللسػػ ت مصمػػع 437القـسػػػ  )ت

 ـ .1974 - ػ  1394لم ل البرلـل  لمشؽ  ا
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  1لراسػػل َّػػ  المةصػػل لاأللا : الػػلك لر مةػػل  حػػ رث ال ػػ  م   ط –ل ػػل سػػـرأ  -33
 ـ.2009ل لال  

المةصػػ ت البرلـػػل َّػػ  ال ػػراث: الػػلك لر أحمػػل سمػػـ الػػلـف الص ػػل   الػػلار البرلـػػل  -34
 ـ.1978 - ػ 1398 ل ل   –لمك  ب  لـلـ  

  لار الشػؤلف الثق َّـػل الب مػل  1  ـػر   لػب  ط لةصل سلـمل أسل: اللك لر سم  -35
 ـ.1989ل لال  

لةصل سـرأ لأثر   َّ  البرلـل: سمػ  صمـػؿ سلػ ل السػ مرائ   رسػ لل م صسػ ـر   -36
 ـ.1979 - ػ 1399ص مبل األر ر  كمـل الم ل البرلـل  

المح سب: َّ   لـف شػلاا القرا ات لا ـضػ ح س ةػ : أللالـ ػػػػػْ سثمػ ف لػف ص ػػػػػ   -37
ػػػ حلـه  القػػػ  رة 392 )ت  - ػػػػ 1386 ػػػػل   حقـػػػؽ: سمػػػ  ال صػػػل    ـػػػؼ ـل

 ـ.1966
 ػػػػل  444الُمْحكػػػـ َّػػػ  َ ْقػػػط المـػػػ حؼ: الػػػلسمر سثمػػػ ف لػػػف سػػػبـل الػػػلا   )ت  -38

 - ػػػػػػ 1418  لار الـكػػػػػر  لمشػػػػػؽ  سػػػػػلـرل 2 حقـػػػػؽ: الػػػػػلك لر سػػػػػرة حسػػػػػف  ط
 ـ.1997

لبػل المصمػع الملـؿ إلػم سمػـ أـػلات البرلـػل: الػلك لر  ػ  ـ سػللر  الحمػل  مط -39
 ـ.2002 - ػ 1423البمم   ل لال  

 561مرشل الق رئ إلم  حقـؽ مب لـ الق رئ:سللالبـرر لف سم  لف الطح ف )ت  -40
  لار ال شػر  سمػ ف  لمؤسسػل 1 ػػل   حقـػؽ: الػلك لر حػ  ـ ـػ لْ الضػ مف  ط

 ـ.1999 - ػ 1419الرس لل  لـرلت  
حقـػػػػػؽ: سمػػػػػ  صػػػػػ لر  ػػػػػػل    377المسػػػػػ ئؿ الشػػػػػـراـر ت أللػػػػػلسم  الـ رسػػػػػ  )ت -41

الم ـػػػػػلر   أطرلحػػػػػل لك ػػػػػلراه  ص مبػػػػػل سػػػػػـف شػػػػػمل  كمـػػػػػل اآللاب  القػػػػػ  رة  
 ـ.1976

ػػػػل َّػػػػ  لةصػػػػل ل ػػػػ  سقـػػػػؿ: شػػػػـم   حػػػػ ـر ـمـػػػػؿ لكػػػػر  رسػػػػ لل  -42 المسػػػػ لـ ت الم ـل
 ـ .2006 - ػ  1426م صس ـر  ص مبل  كـرت  كمـل ال رلـل لمل  ت  
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ػػ  الـػػرا  )ت  -43  –لـ الك ػػب  لـػػرلت  )ب   سػػ 1 ػػػل  ط207مبػػ    القػػرآف: أللركـر
 تل.

مـةػػػػػـل القػػػػػلة لالضػػػػػبؼ َّػػػػػ  أـػػػػػلات البرلـػػػػػل: محمػػػػػل ـحـػػػػػم سػػػػػ لـ الصلػػػػػلر    -44
)أطرلحػػػػل لك ػػػػلراهل  الص مبػػػػل ا سػػػػ م   كمـػػػػل الم ػػػػل البرلـػػػػل لسمػػػػـل القػػػػرآف  

 ـ.2004 - ػ 1425
 ػػػػل   حقـػػؽ: الػػػلك لر  669المم ػػع َّػػ  ال ـػػػـرؼ: الػػف سـػػػـلر ااشػػلـم  )ت -45

  ػ. 1403اللار البرلـل لمك  ب    5َّـراللـف سل لة  ط
 ػػػل  392الم ـػػؼ: َّػػ  شػػرح  ـػػـرؼ المػػ ر  : ألػػلالـ ْ سثمػػ ف لػػف ص ػػ  )ت  -46

  مطلبػػػػػػػػل مـطـػػػػػػػم أللػػػػػػ ل  1 حقـػػػػػػؽ: إلػػػػػػرا ــ مـػػػػػػطـم لسلػػػػػػلام أمػػػػػػـف  ط
 ـ .1954الحملػػػػػػػػ   الق  ػػػػػػػػرة  

مةػل  المةاب َّ  سمـ ال ــرؼ: اللك لر   شػـ طػه شػ أ  لالػلك لر ـػ ح  -47
 تل. –الـرطلس   لاللك لر سللالصمـؿ سلـل حسـف  لـت الحكمل  ل لال  )ب 

 مػع الةلامػػع شػػرح صمػع الصلامػػع َّػػ  سمػـ البرلـػػل: صػػ ؿ الػلـف سلػػلالرحمف لػػف  -48
 ػػػػػػل  س ػػػػػم ل ـػػػػػحـحه السػػػػػـل محمػػػػػل للرالػػػػػلـف  911ألػػػػػ  لكػػػػػر السػػػػػـلط  )ت

  ػ.1327  األس   ل  مـر  1ال بس     ط
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أحكام السياسة الشرعية املستفادة هي قصتي طالىت 
 يف القرآى الكرين -عليهوا السالم  -وذي القرًني 

ــم   .د.م ــيف جاســــــــــ ــد نصــــــــــ                                                مؤيــــــــــ
 ن

                 جامعة تكريت/ كلية التربيـة للبنـات/ قسـم صلـوم القـر ن     
 ن

 
، العزيدددز الر ددد   ، ملدددد  الليددد، ملددد  ال  ددد  ،دملد   الحمددد  ل الداحددد  ال  ددد  

ال     مل  اللي، ،مب ة ألدلي األبص   ،دتبص ة ألدلي الع د، داالمتب   ، حّيد   يدي 
مظمتددددف األيلدددد   دمميدددد  مدددد، أ  الددددف األبصدددد   ،دلصددددّلي دل ددددّل  ملدددد   ددددي  األدلددددي، 

آلدددف الييبدددي، داآلخددد ي،  دددي  األبددد ا   دددي  العددد ن دالعاددد  محمددد  بددد، مبددد  ال ،دملددد  
األي ددد   ،دلصدددح بف الرددد ن الميددد مي، األبددد ا  ،دملددد  مددد، اهتددد   ب  يدددف، دملددد  م  ادددف 

 . د  تف اقت   د   

 وبعد;
يددد ّ، ال تعددد ل  قدددّف ملي ددد  يدددي ال ددد آ، العظدددي  لييددد ا  مددد، ال صدددف التدددي يي ددد  

قصصدددددددددددد   يدددي الددد مدة ألددد  ال، دقددد  ت دددم    بيددددددددددددددددددد ، م ددد هي األ بيددد ي دالمصدددلحي،
اللييددددددددددددددددددددددد  مدد، الد  دل دالعبدد  التدي لم  دد  ب ال ددت   ة م  د  يددي مختلد  ادا ددن الحيدد ة 

ػػَ ٌةَاالاتم ميدددددددو دال ي  ددددددددددددددددددددددديو داالقتصدد  يو   ي دد ، تعدد ل  :    ٌِ ػك َ َِقػػصََهَمِمػػِ رك َِ ََاػػف َلَقػػ ك
َلكَ فبَِ الادا ن الم مو التي م لا د  ال صدف ال  آ دي ا  دن  ي  دي ، دم، (1  ((ِلُوِلصَاِلك

ت دم   بعددص قصددددددف ال دد آ،  الال  دا  دد  ا   يتعلد  بممدددددد  الحلدددددددددددددد  دال ددلي ، أ 
 ي  دددددددددددددددددديو لبي ة ، لمددددددددددد  د   يدي قصدف يد د  ، د اد  ،د دليم ، ، ديد لد ،د   

ي ددددددددددددددددددددددد  ال ددـ  ددددددد ، دقدد  ا ددت بي العلمددددددددددددددددددددددد ي مدد، هدد   ال صددف الع يدد  ال   يدددددددددددد، دددد مل
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م، األحل   ال ي  يو المتعل و بممد  الحلددددددددددددددددددددددددد  دال ي  و ، يل    هدددددددددددددددددددد   ال صدف 
ـ  دا دح   ملد  تلد   األحلد   ، دلدددددددددد ا لد ، مد، الم د  ت د د، هد   األحلددددددددددددددددددددددد    ليدددددددددددددددددددددد

ألّ، ال  ددددف ال ي  ددددي يحتدددد ق ألدددد  تمصددددي، ق آ ددددي ،حتدددد  تخ دددد   ب  ا ددددددددددد   خ صددددو،
أل دد ل الدد   ال صف،ليلددددددددددددددددددددد، ا المدد لد ة يددي هدد   لحل مددددددددددددددددددددددددددددددددددددددف لليدابدد  ال  آ يددو

ي ت   أليف ي ف ال ي  و ال  ميو هدد ال د آ، اللد ي    ألّ دف اللتد ن الد   ال يمتيدف الب يد، 
م، بي، ي يدددددف دال م، خل ف ت زي، م، حلي  حمي  ، دق   لي  يي ه ا البحث ل، لامد  

مددد، قصدددتي يددد لد  ،د    ال ددد  ي، اللددد ي،  لهددد  لحلدددددددددددد   ال ي  دددو ال ددد ميو الم دددت   ة
ملد  لّ  مد  ل  د  مللدي، صد لحي، ، دللد، اختلد  يدي  بدت مد  ، دقد  ت دم    ت ددددددددددددددددددد ا

قصص ددددددددددددددددددددددددددم   الال   ي  دديو م مددو يملدد، للحلدد   دال   ددو اال ددت   ة ب دد  داال ددت   ة 
 ددد ميو الع  ة يدددو دال   يدددو م ددددددددددد دددددددددددددددددددددد  ،دقددد  ت دددم   قصدددت م  اللييددد  مددد، األحلددد   ال

داألخـقيدددددددددددددددددو داالقتصددد  يو ، دلل  دددي اقتصددد   يدددي بحيدددي المتدا ددد  هددد ا ملددد  امددد  
األحلددد   المتعل دددو ب  دددف ال ي  دددو ال ددد ميو ي دددي  د، دي هددد    لدددتع  ال  ةددد ة ب ددد  ، د بمددد  

 ميو، دامعد  لهد  تتبعد  لتدن الت  دي  دلتدن ال ي  دو ال د ي ت ي بع  دددددددددددددددد    أل  ي
مدد  ميدد   مليددف مدد، لحلدد   دا  دد  ا  ، دا ددت ب ي   تتعلدد  ب دد  الا  ددن ، دمدد  هدد ا ي دد  
ل  ددد  المصددد    التدددي ت  دلددد  هددد ا المد ددددا مت  دتدددو يبع ددد   لددد ، مصددد  ا  ل   دددي   
ب ل  ددددبو لددددي لليدددد ة األحلدددد   دال داةدددد  داال ددددت ب ي   التددددي ت ددددم    دقدددد  لد دددد  البحددددث 

  ال دددد آ،( ل مدددد   ال  يبددددي ، د لتدددد ن الم ددددت    مدددد، قصددددف لدددددد لت ن الادددد م  ألحلدددد 
بي مدد  داد   لّ، اللييدد  مدد، لتددن الت  ددي  ، دحتدد   ال د آ،( للدد لتد  مبدد  اللدد ي  زيدد ا،،

المتعل ددو م  دد  ب ألحلدد   دددد، اقتصدد   ملدد   لدد  المع دد  ايامدد لي ل يدد   التددي  لدد   
م    مل  بعص المص    لليد  مد، الدبعص يي   ال صف ، ده ا هدددددددددددددددددددددددددد  بن امت

 .اآلخ  
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 يكون في مقدمة تمييد،ومبحثين، وخاتمة ; وقد اقتضت طبيعة البحث أن
 .ي   بّي   ييف الم صد  م، األحل   ال ي  يو أّما التمييد ;

ي دد   لدد   ييددف األحلدد   ال ي  دديو الم ددت   ة مدد، قصددو يدد لد  ددددد  وأّمااا المبحااث ا و ;
 ال ـ  ددددد ، د اعلتف يي تم ي  دل بعو مي لن : مليددددددددددف

  ي   اعلتف للتع ي  ب لمل  ي لد  دد أّما التمييد

 .ل ، يي ا ع    الخـيو ب لت صيف و المطمب ا و ;
 .العل  دال دة الب  يو م، له    دي الح ل  لد الخلي و  والمطمب الثاني ;
 .بيـ، الد ايو يي ايم مو والمطمب الثالث ;
 .د   الاداةز لم، ي د  ب لعم، العظي  والمطمب الرابع;

ي ل   ييف األحلد   ال ي  ديو الم دت   ة مد، قصدو    ال د  ي، دددد  وأما المبحث الثاني ;
 داعلتف يي تم ي  د تو مي لن : مليف ال ـ  ددد

 . ي   اعلتف للتع ي  ب   ال   ي، أّما التمييد

 .ل  م،  ع  ال مل  الص لحي،التملي، ب لمل  دالح المطمب ا و ;
مـي للمو ال يي األ ص مد، داابد   الحد ل   والمطمب الثاني; الخ دق ل م  ال     دا 
 .الم ل 
م، ال ي  و ال  ي ة للحّل   الت  ي  بي، الم يي دالمح ، يدي الم زلدو  المطمب الثالث;
 .دالازاي
ق مو الع ،م، دااب   الحل   م  م ة المظلدمي، د ص المطمب الرابع;  . ت   دا 

 :  ي  ال    بمي   م  ي  ي  بف م، ال ي  و ال  ميو:المطمب الخامس
 .: اتخ   ال اد، دحبل له، ال     م، ال ي  و ال  ميوالمطمب السادس

 .ي   بّي   يي   له  ال ت ةي الم تخلصو م، البحث  وأّما الخاتمة
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ـ  ق آ يدد   لددبعص ي د ا ممدد، ي ددي  ، دا د  قليدد، ل    مدد، خـلدف ت وبعااد ; مصددي
األحل   ال ي  يو الم مو ، دق   ل  العلم ي ددد  حم   ال ددد ه   األحل   يدي ي  يد  لتدن 
الت  ددي  دال  دددف ، ي ليدد  ل، لقدددد  بخ مددو ال ددد آ، ، دلامدد  هددد   األحلدد   ، دل لددد  لقددددا، 

،  ال    ي دالم   ي، يي بحث متدا   لعّ، ال ل، ي    بف ، يد ، لصدب  يمد، ال ، دا 
خ لصد   لدا دف  ل م  يمّ ي دم، ال يي ، ، دل دم، ال مدّز دادّ، ل، ياعد، هد ا العمد،

 .دصل  ال مل  محم  دله، بيتف دصح بتف لامعي،  .الل ي 
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 التمهيد
 ادلقصٕد بأحكاو انطياضت انشرعيت:

 أٔالً : ادلقصٕد باألحكاو:
ي ب لعددد ،، دهدددد د هدددد العلددد  دال  دددف دال  ددد : امددد  حلددد  : ا حكااااي فاااي الم اااة

ْحَل  ِ َيحكرحل  مص     .(2  ُ، َدِمْ ُف اْلَحَلَمُو ِلْلَحِ يَ ِة التي يي اللنَا ِ ، َدِبَمْعَ   اْيِ
ِخَي ُن ال َّدْ ِا اْلُمَتَعلندُ  ِبِ ْعدِ، اْلُمَللَّدِ  ِب الْقِتَ د ِي ديي اصيـح األصدليي، :  

 .(3 لد الد  ( لد التَّْخِيي  ِ 
 صٕد بانطياضت انشرعيت:ثاَيًا:ـ ادلق 

مدد،     ددُ  ال ميددو  ي  ددو :لم ت دد  د  يت دد ، دال ي  ددو  السياسااة فااي الم ااة ;
ال ي  ددو ي دد ،:    ددده   د دد   ،دا  ا  ال َّددْدل: د .(4 بمدد  يصددلحف ( ال يدد   ملدد  ال دديي

 ل ددد  قيدد،:  د ددد  ،دل   ددد  ، د دد ل األمدد   ي  ددو :قدد   بددف ،د ادد،  دد ل مدد، قددد  
 .ـ، ما ن ق    ل د يل مليف: ل  لم  ،دلمنَ  مليفدي ...   و د دال، 

دال ي  و: يع، ال  ةل، ي  ،: هد ي دل ال دان أ ا ق   ملي د  د ا د  ،  ،...
 .(5 (دالدالي ي دل  ميتف 

ي دددي م ددد  ملم ة ددد  ال ددد ام   ل ددد   وأّماااا السياساااة الفااارصية فاااي ا  اااط ح ;
 مع ي ،:

 د ل د دند،   يد ه  ب د اة  الد ي، ، دهد تد بي  لمدد  ال ا و  ; المعنى العاي;
دل دد ا  ادد ه  يعّ يددد، الخـيدددو بمّ  دد  :  خـيددو مدد، صددد حن ال دد ا يددي ح ا ددو الددد ي، 

 .(6 ،د ي  و ال  ي  بف (
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،لد يص    م، األحل   دال  ا ا   دهد م  ي ا  ايم   والثاني; المعنى الخاص;
 .(7 ا   لد   خ ف (،زا ا  م، ي    داق  ،لد دق يو م، ي    متدقَّ  ، لد مـ

دمدد، العلمدد ي المع صدد ي، مدد، مددّ   ال ي  ددو ال دد ميو بمّ  دد :   تدد بي  ال ددند، 
الع مو لل دلو اي ـميو بم  يل ، تح ي  المص لح د ي  الم د   ،بمد  ال يتعدّ   حد د  

، ل  يت   دلقدا، األةّمو المات  ي، (  .(8 ال  يعو دلصدل   اللليو دا 
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 ادلبحث األٔل
 -عهيّ انطالو-ياضت انشرعيت ادلطخفادة يٍ قصت طانٕثأحكاو انط

 وفيو تمييد ، وأربعة مطالب ;
 : التعريف بطالوتانخًٓيد :

 .انعقاد الخ فة بالتن يص ادلطهب األٔل:
َ .العمي والقوة البدنية من أىي فروط الحاكي أو الخميفة  ادلطهب انثاَي:

 .مةبط ن افتراط الوراثة في اإلما ادلطهب انثانث :
   .وضع الجوائز لمن يقوي بالعم  العظيي  ادلطهب انرابع:
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 ادلبحث األٔل
 -عهيّ انطالو-أحكاو انطياضت انشرعيت ادلطخفادة يٍ قصت طانٕث

 متهيد
 انخعريف بطانٕث :

: هدد الملد  الد   بعيدف ال تعد ل  لي دد  ب دي أ د اةي، يدي ا د   اد لد  ي لد 
 دا د   ،

  لمامدي لا لددددد  ،د اد ،دا  مد  امت د  مد، ق ، ص حن الل    : ي لد  ا 
 .، لم  دص  بف م، الب يو يي الا  الص   لتع ي ف دمامتف ،دزممدا ل ف م، اليد 

ددز ف أ، ل ، م، اليد،   يعلد  ( ،م ف لصلف يدلد  أاّل أ، امت  ا ص يف ي ي  ل، 
 .(:)يلد، م ف أاّل ل، ي  ،: هد ا   مب ا ي داي  م بي  لم  داي  ح ي ي ح يو

دا   ي لد  ب ل  ي  يو    د، ب، ام ، ب،   ا  ب، يح ن ب، لييح ب، ل ، 
لدد ، ا ددمف  دد    دا  مدد   ددمي  بدد، ب يدد مي، بدد، يع دددن بدد، أ ددح   بدد، أبدد اهي ( دقيدد،:

قصتف يي ال  آ، دمح  بتف لا لد  دل ،  اد  مليف  ي لد  ليدلف، دهد ال    ل  ال
 .(21)ال ـ  زدق اب تف

 بّيدد   ا اختلدد  الم  دد د، يددي  لدد  ملدد  قدددلي،:األد، : لّ ددف دهدد، لدد ، يدد لد  
دالي  ي :لّ ف ليل  بّي  ، دق    ا ت ، م، ق ،: أ، ي لد  ل ،  بي  ب دلف: أ،  .ل ،  بّي   

ال مبتلدديل  دل، ال لدحدد  أليددف بدد ل  دلل مددف ،داعدد، ايل دد   ابددتـي مدد، ال ل دد  ،دمدد، 
 .(22)   مدي، ب لدحي حي، لخب  ي لد  قدمف ب  ا (ق ،: ل  يل،  بي   ق ،: لخب    بي 
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 ادلطهب األٔل
 اَعقاد اخلالفت بانخُصيص

َََػفُل َتََ;ا ت ، بعص العلم ي ب دلف تعد ل  ََلُكػرك َُ َثَػَلػ َََهَػ ك َلػ َال ِل ََِّ َبَ ِػهػمُ رك ََلُ ػرك ََ َوهَػف
ًَِكف   بد لدحي ، أل  ل، مد، يد   ا ع د   الخـيدو للخلي دو الد ف ، دهدد الم دت  . (23)ََم

لم  لخب  ال تع ل  مل  ل  ،  بدي ب دي أ د اةي، ، ل، الملد  الد   اختد    ال ل د  هدد 
 ي لد ،

قدد ، صدد حن الدد  ة الردد اي:  دلمدد  ا ع دد   الخـيددو يبم بعددو ل ددي ي: أمدد  بت صدديف 
ًَِكػػػفَ;ال تعددد ل  لمددد  يدددي قدلدددف تعددد ل   َََػػػفُل َتََم ََلُكػػػرك َُ َثَػَلػػػ َََهَػػػ ك َلػػػ َال ِل ََِّ ، بت صددديف لد

  دلف مليف ال ـ  لم  ا ي يي بعص ال داي   يي ح   ليم ، بت صديف  اد  مليدف 
َ.َ(37)َ( ...،ال ـ ، دلم  ا ي يي بعص ال داي   يي ح  لبي بل  الص ي   حمف ال

 وذىب إلى ثبوت الخ فة بالنص بعض فقياء المسممين، واختمفوا في ذلك ;
َ، دمددد    ابدد، حدددز  األ  ل دددي ألددد  لّ،   دددد، ال هدددن بعدددص ي  دد ي لهددد، ال ددد ودددددددد ي ددد  
  ) ػَق   ّف مل  خـيو لبي بل  الص يَداختل ددا يدي هد، لّ،  لد  الد ف ػ،

قد   ددّف ملد   لدد   ّصدد    ( الدّي لد خ ددّي : يد هن ابدد، حدز  ألدد  لّ،   ددد، ال 
 .(16 ، (15 ،دهد م   ّاحف اب، حا  ال ييمي (14  الي   

بدد ل ف َػَػػػقدد  ل دد   ألدد  خـيددو لبددي بلدد  ( ألدد  لّ ددف  خدد د هددن الددبعص اآل ددددددددد
دام مدو مد، لهد،   حمدف ال ، (17 دي  دن هد ا ال دد، ألد  الح د، البصد   .الخ ي 
 (19 ,دهد  دايو م، ايم   لحم  ب، ح ب،(18 الح يث

قد   دف ملد  أم مدو ملدي  ( ددددددد د هن ال ديعو ايم ميدو ،دالزي يدو ألد  لّ،   دد، ال
 . (22  ّص   الّي   بعده ػََػَبي ي لنب، ل

 ( لّ،   دد، ال هدد  ددددددد دال    هن أليف ام د  له، ال  و مد، ال   د ي دالمتللمدي،
ّ م  ت   األم   د   بي، الم لمي،   .(21 ل  ي ّف مل  لح  م، بع   ،دا 
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 دلطهب انثاَيا
 احلاكى أٔ اخلهيفت انعهى ٔانقٕة انبدَيت يٍ أْى شرٔط

ََََُ?َعالىقا  ت َلَػ ُِ ًَِكػفَهَػفُل اَأَبلػ ََيُكػ  َََػفُل َتََم ََلُكػرك َُ َثَػَلػ َََهَػ ك َلػ َال ِل ََِّ َبَ ِػهػمُ رك ََلُ رك ََ َوهَف
ٌَََػ ػَ َ فُ َ َََاعك َلػ َال ِل ََِّ ََ َهَػف َِ ًََِمػَنَالكَمػف ػَل ًَ َتَ َيُػػسك َََُولَػرك َكػِكَِمنكػ ُنََأَحػُّمَثِفلكُم َنفََوَبحك ََهػك ٌَ َكُكَ ََ َُالكُم ََا ََو َهكُكرك

َِهٌرَ ٌَ ٌعَ ًِ َََُوا َل ََيَشفُءََوال َََُمنك َكَك ِتصَُم ََُيُػسك َل ِرََوال َكِرََوالكِجسك ًََِقصَالكِل  َ  . (33)َ(>79)َثسك
أ، ب دددي أ ددد اةي،  لمددد  يلبددددا مددد،  بدددي   ل، يعدددي، ل ددد  مللددد   مددد     يعدددي، ل ددد  
 ي لد  ،دل ،  اـ مد، لا د  ه  ،دلد  يلد، مد، بيد  الملد  يدي    أل، الملد  لد ، يدي

ََهكنػفََ; بي ي د ا ،دل  يلد، هد ا مد،  لد  ال دبي يل د ا قد لدا  ٌَ َكػُكَ ََُالكُم َلَػ ُِ   ػػػػََأَبلػ ََيُكػ 
َل  لي  يلد، ملل   ملي   (  َِ ًََِمػَنَالكَمػف ػَل ًَ َتَ َيُػػسك َََُولَػرك َكػِكَِمنكػ ُنََأَحػُّمَثِفلكُم   ل  هدد ََوَبحك

دقيدد،:  ّب ددد    . ددف لدد ،  ددّ  يمدد  هدد ا ي يدد  ال مدد ، لددف ي ددد  ب لملدد  دقدد   لدد  بع دد   ل
ي  قد   (،ده ا امت اص م    مل   بي   دتع  ، دل ، األدل  ب   ي مو دقد، مع د 

ٌَََػػهكُكرَكَ?َلادد ب   ال بددي قدد ةـ ػػَ َ فُ َ َََاعك َلػػ َال ِل ََِّ ل  لختدد    للدد  مدد، بيدد ل  دال لملدد  بددف  
 ددي بددف لمدد  يلبددت  م ددي مدد ل  ي ددد،: ل دد  ل دد  الدد   مي تددف مدد، تل دد ي    ددي ،بدد، ال لم  

ػرَِ  ل ( َكػِرََوالكِجسك ًََِقػصَالكِل  َ ََُ ََثسك ََا   ل  دهدد مد  هد ا لملد  مد ل  دل بد، دل دل، مد ل  ََو
 .(23 دل   قدة دصب ا يي الح ن ،دمع يو ب  : ل  لت  ملم  دق مو م ل (

ق ، اب، ليي  :   دم، ه    ي بري ل، يلد، المل   ا مل ، د ل، ح د، دقددة 
 .(24  ي ب  ف د   ف (  ي ة ي

 دق ، البي  د :   لم  ا تبع دا تمللف ل     د  دي   دبف    ملدي    لد   لدال:
بددمّ، العمدد ة ييددف اصددي    ال  ددبح  ف دتعدد ل  ،دقدد  اختدد    ملدديل  دهددد املدد  ب لمصدد لح 

 .م ل 
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 بددم، ال دد ي ييددف ديددد  العلدد   ليددتمل، بددف مدد، مع يددو األمددد  ال ي  دديو ، دي  يدد :
البدد ،  ليلددد، لمظدد  خيدد ا  يددي ال لدددن ،دلقددد  ملدد  م  دمددو العدد د ،دمل بدد ة دا دد مو 

 .(25 ((ال ا، ال  ة  يم  ي   يي  ،  ل فالح دن ال م   ل ت  ،دق  زا   ال يي م  ،دل ، 
دقد ، الد از  :    دت  يد  هد ا الاددان ل  د  يع ددا يدي ا دتح  قف للملد  بددمم ي، 

اليدد  ي: ل ددف ي يدد  ،دال تعدد ل  بددي، ل ددف لهدد،  .لحدد هم : ل ددف لدديل مدد، لهدد، بيدد  الملدد 
دهددد ا، .للملددد  ،دقددد    لددد  بم دددف حصددد، لدددف دصددد  ،  لحددد هم : العلددد ، داليددد  ي: ال ددد  ة 

الدص  ، ل   م   بو ال تح  قف المل  م، الدص ي، األدلي،، دبي  ف م، داد : لح ه : 
داليدد  ي: ل، .لدد ل  ل، العلدد  دال دد  ة مدد، بدد ن اللمدد ال  الح ي يددو ،دالمدد ، دالادد   لي دد  

العلدددد  دال دددد  ة مدددد، اللمدددد ال  الح صددددلو لاددددده    ددددل اي  دددد ، ،دالمدددد ، دالادددد   لمدددد ا، 
الي لددث: ل، العلدد  دال دد  ة ال يملدد،  ددلب م  مدد، اي  دد ،،  .م  صددـ، مدد،  ا  اي  دد ،

 دال ابددد : ل، العلددد  بدددمم  الحددد دن دال دددد  .دالمددد ، دالاددد   يملددد،  دددلب م  مددد، اي  ددد ،
ح  بو يلد، اال ت د ا بدف يدي ح دظ مصدلحو البلد  ديدي  يد   د  األمد اي ال  ي  مل  الم

لت  م، اال ت  ا ب ل ا، ال  ين الر ي أ ا ل  يلد، لدف ملد  ب دبي المصد لح دقد  ة ملد  
 يدد  األمدد اي ييبدد  بمدد   ل  دد  ل، أ دد    الملدد  ألدد  العدد ل  ال دد    لدلدد  مدد، أ دد     ألدد  

 . (26  (ال  ين الر ي
 ي   ات   العلم ي مل  ا ت ايف ييم، يتددل  ايم مدددو   د لد  لّم  ا ت اي العل  

ألّ، دظي دددو ايم مدددو ت ت دددي مددد، ايمددد   ل، يلدددد، ل يدددف حصددديلو ملميدددو ل ييدددو لتددد بي  
َ.َ(72)األمد  مل  دا    األلم، 

ا دددت اي ال دددـمو الا دددميو يدددي ايمددد    ي ددد   هدددن ام دددد  ال   ددد ي مددد،  لّمددد و
ل، يلدد، ايمد    ألد  ا دت اي(28 الح  بلو،دالزي يو ،دايم ميوالح  يو،دالم لليو،دال  يعيو،د 

 دددلي  األم ددد ي دالحددددال مددد، ل    دددف يي مددد  يدددني  ملددد  الددد ل  دالعمددد، دال  ددددص 
د  مو الح لو ، دين   أل  ت ّد  الم ظ  دي ع  م، هيبو ايم   يي   دل ال ميو  

ََُ َثََدا ت لدا مل   ل  ب دلف تع ل  يي قصو ي لد :  ََا رََِو َكِرََوالكِجسك ًََِقصَالكِل  َ  .سك
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 ادلطهب انثانث
 انٕراثت يف اإليايت بطالٌ اشرتاط

َََُ ?َقا  تعالى َلَػ ُِ ًَِكػفَهَػفُل اَأَبلػ ََيُكػ  َََػفُل َتََم ََلُكػرك َُ َثَػَلػ َََهَػ ك َلػ َال ِل ََِّ َبَِ هػمُ رك ََلُ رك ََ َوهَف
ََُ َكػِكَِمنكػ ُنََأَحػُّمَثِفلكُم َنفََوَبحك ََهػك ٌَ َكُكَ ََُ ََالكُم ََا ََو ٌَََػهكُكرك ػَ َ فُ َ َََاعك َلػ َال ِل ََِّ ََ َهَػف َِ ًََِمػَنَالكَمػف ػَل ًَ َتَ َيُػػسك َولَػرك

َِهٌرَ ٌَ ٌعَ ًِ َََُوا َل ََيَشفُءََوال َََُمنك َكَك ِتصَُم ََُيُػسك َل ِرََوال َكِرََوالكِجسك ًََِقصَالكِل  َ  .(3:)َ(>79)َثسك
، قد، م، ي دد،: أ، ه   اآليو ت ، مل  بيـ?َ)ََق ، ايم   ال از  يي ت  ي  

ايم مو مد ديو  د ل  أل، ب ي أ  اةي، ل لد دا ل، يلدد، ملل د  مد، ال يلدد، مد، بيد  
الممللو ،يمملم   ال تع ل  ل، ه ا   قي ،دالم تح  ل ل  مد، خصدف ال تعد ل  بد ل  

ََتَشفءََُ ه لََ?َدهد  ظي  َكَكَِمملنك ََتَشفُءََوتَػنكزُِعَالكُم َكَكََمنك ِتصَالكُم َ.  (41)َتُػسك
دددد حت  م، لا ز الع   لألب  ي داآلب ي ب يم مود ملد   دق  ات   ي   ي الم لمي،

 دديي ل، تلددد، ايم مددو  لّ ددف ال يادددز التدددا ث يددي ايم مددو ،ي ّ ددف لدديل مدد، اي ددـ  يددي
 يي ل  ة معّي و ،لد ي ة و خ صو ،
مو ب، خل د،:  ـّ ث ملد  األب د ي ب لع   ح ظ الت ا ال ص دلّم  ل، يلد، ق ، الع

م، ال يخف بف م، ي  ي م، مب    ي بري ل،  يليل م، الم  ص  ال ي يو، أ  هد لم 
تح ددد، ييدددف ال يدددو مددد  لملددد، خديددد  مددد، العبدددث ب لم  صدددن ال ي يدددو دالملددد  ل ينتيدددف مددد، 

 .(73)(ي  ي
العبد ل بد، َدل  يخ ل  يي ه ا أاّل ال يعو ال اد  يو ال ي، قد لدا أّ، ايم مدو يدي

 .(32 لميلن دي  دل   ال تلد، يي دي ه  مب  ا
 ػَػَدهد ا قدد،  د   ال حّادو ييدف  ألّ دف مد  د  ب يامد ا ملد  بيعدو لبدي بلد 

 ي   ب يعف العّب ل ،داب ف مب  ال دامي  الصح بو ددد   ي ال م    دددد، دب يعدا الخل  ي 
 .ال ا  ي، م، بع   
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 ادلطهب انرابع
 م انعظيىاجلٕائس دلٍ يقٕو بانعًٔضع 

ََُِمملفََيَشفءَُ : ق ، تع ل  َلَم ٌَ ََََو َم َكَكََوالكِحكك ََُالكُم َل ََاُووَََُجفُل َتََوَآتَفُ َال  .(  33َوهَػَتَلَ
 لددد  الم  ددد د، مددد، لخبددد    اد  مليدددف ال دددـ  قبددد، ال بددددة لّ دددف لددد ، يدددي ادددي  

 يلدن مبد  زا  ي لد  لم  ب زدا لا لد  دا د   ، دلّم  خ ق اد لد  ق ةد  م دل  الل د  ي
لف ياب، ال  ل ، دخ يدا دل  ياد ن لحد  مد، ا د  يد لد  ملد  مب  زتدف لمد  مد   مد، 

مدد، يبدد ز لددف  ادد لد   دد ة بم ددف يددي ال تدد ، ، حتدد  قدد ، يدد لد  ق ةدد  اددي  المددنم ي، :
، يبدد ز  اد  ، دلدد ، دـمدد   ،ي دد ، : ل دد   دي تلددف يددم ي لزداددف اب تددي دلحلمددف يددي مدد لي

بددد، ل، يلددددبل   مدددد   دال ل، يحمدددد،  دددـح   بدددد، حمدددد، م ـمددددف لبددد ز لددددف دلقتلددددف ، دلدددد  ي 
دحا  تددف ي ددخ  م ددف ادد لد  حددي،  آ  لصددر   ددّ ف ، ي مدد    اد  بحادد  ة مدد، م ـمددف 

 .(45)ي لد   ل ف دا ي بف أل  يمص ن  ل ف ي تلف دحزّ 
دي تلف يم ي لزداف اب تي دلحلمف م، يب ز لف ديي قد، ي لد  ; )ق ، ال  يبي

 بدد  يددي  دد م   دهددد ل، ي ددد، ايمدد  : مدد، ادد ي بدد لل يلددف لدد ا ، لد يددي مدد لي مع دد   ي
 .(46) ( ل ي  يلف ل ا

دقددد ، الددد لتد  مبددد  اللددد ي  زيددد ا، :   دملددد  هددد ا ياددددز لددددالة األمدددد  د ددد  
الاددداةز الم  يددو دالمع ديددو لمدد، ي ددد  بمممدد ، م دد دمو مظيمددو ت  دد  الم ددلمي، ،  ددداي 

 .(36  ل ،  ل  يي ح لو ال ل  لد الح ن (
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 ادلبحث انثاَي
 -عهيّ انطالو-انشرعيت ادلطخفادة يٍ قصت ذي انقرَني أحكاو انطياضت

 ٔفيّ متٓيد ٔضخت يطانب :
   .التعريف بذي القرنين انخًٓيد:

 .التمكين في ا رض من لوازي الممك ودواصي استمراره ادلطهب األٔل:
صا ء كمماة اا فاي ا   ادلطهب انثاَي: رض مان الخاروج لقماع الفسااد واء

   .واجبات الحاكي المسمي
من السياسة الرفيدة لمحكااي إنازا  النااس مناازليي التاي  ادلطهب انثانث:
 يستحقونيا 

قاماة  ادلطهب انرابع: من واجبات الحكاي مساصدة المظمومين ون ارتيي واء
 .العد 

 دفع الضرر بأيسر ما يندفع بو من السياسة الفرصية; ادلطهب اخلايص:
ــادش: ــب انط تخاااذ السااجون وحاابس أىاا  الفساااد ماان السياسااة ا ادلطه

 .الفرصية
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 ادلبحث انثاَي
 -عهيّ انطالو-أحكاو انطياضت انشرعيت ادلطخفادة يٍ قصت ذي انقرَني

 متهيد
 انخعريف بــ )ذي انقرَني(:

َُ )َ;ََ قددد ، تعددد ل  مخ يبددد    بّيدددف محمددد ا   ػػػَُتػك ًَ ِْيَالكَقػػػ كبَػهكِنَهُػػػلكَ َ ٌَػػػنك ػػػَُُل َبَكَ َوَيسك
ََهككَُ ً اٌََ ِْاك ََُ َِمنك  .(73)(8=)رك

د    لد     ال د  ي، يددي هد   اآليدو دمدد  بعد ه  ،دللدّ، الدد ف ال  آ دي لد  يدد ل  
دهد   هدي ال دمو الميد  ة يدي قصدف  . ية   م،  خصيتف ، دال مد، زم  دف لد مل  دف 

ال دد آ، ، ي لت دداي، التددم يخي لدديل هددد الم صددد  ، أّ مدد  الم صددد  هددد العبدد ة الم ددت   ة 
و ، دالعبدددد ة تتح دددد  بدددد د، ح اددددو ألدددد  تح يدددد  الزمدددد ، دالملدددد ، يددددي لدلددددن مدددد، ال صدددد

 .(73)األحي ،
، دزم  دددف  دقدد  اختلدد  الم  دد د، دالمن خددد، يدددي تح يدد   خصدديو    ال دد  ي،

دمل  ددف ، د ددبن ت ددميتف ب دد ا اال دد ، دهدد، لدد ،  بّيدد   ل  ال ا ملدد  لقدددا، لييدد ة ا ددت   ا  
، دلعلددف ال بددّ  مدد، ت دد ي   بدد ة مدددازة مدد،     ألدد  ال دايدد   الت  يخيددو الدددا  ة يددي  لدد 

 ال   ي، :
دالصحيح ل ف ل ، ملل  م، الملد  الع  لي، ،دقي،: ل ،  بي   ، دقيد،:   ددال  ) 

 .(:4)(دلد ن م، ق ،: ملل  م، المـةلو
 د  م، ما هد  قد ،: لد  يملد  األ ص لل د  أال ل بعدو م دلم ، دلد ي ا،  يممد  

،د د ال ددد  ي، ،دلمددد  اللددد ي ا، يبخددد   صددد  ،دالددد   حددد ق الم دددلم ، ي دددليم ، بددد،  اد  
 .(40  أب اهي  يي  بف(
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ل،  ا ال دد  ي، ل ددل  ملد  يدد   أبد اهي  الخليدد، ددددد  دقد  ادد ي يدي بعددص ال دايد  :
مدد، َديدد   معددف ب للعبددو المل مددو هددد دا  ددم مي، مليددف ال ددـ  ، د د  مليددف ال ددـ  دددد

ال   ي، حي م  ي  دل، أب اهي  لم   دم   ل،  ا ي ي  مبي  ب، ممي  لح  لب   الت بعي،
  ال دددد  ي، ال ددددح ن يحملددددف حيددددث ب  دمددددف تل دددد   د مدددد  لددددف د  دددد   دل، ال  ددددخ  لدددد 

دل دد ا  لدد  العلمدد ي لّ،    ال دد  ي، لدديل اال ددل    اليد دد  ي  أل، اي ددل     .(41 (ل ا 
ي  د و ل ، ق يب  م، زم، مي   مليف ال ـ  ،دبي، زم، أب اهي  دمي   لليد  مد، لل د

،دالددد   يظ ددد  ل، اي دددل    المتدددمخ  ل دددن بددد   ال ددد  ي، ت دددبي   ب لمت ددد   ل دددعو مللدددف 
ددلبتددف ملدد  الددبـ  اللييدد ة ،لد أل ددف لمدد  دلددن ملدد  ال دد ل دقتدد، ملل دد  ا ددتظ  لددف ملدد  
الممللتي، الدا عتي، ال د  دال د ل  يل دن  ا ال د  ي، لد ل  ،ديد اح ابد، حاد  ل، الد   

َ?َ، هد المت    دال    بي  م  م، لدافقف ال  بم  يي ال  آ
لح ه :م   دب  مد، لّ،  ا ال د  ي، لد ، يدي زمد، أبد اهي  ددد مليدف ال دـ  ددد ،دلّمد  

 .(42  اال ل    اليد   ي ي ّ ف ق ين م، زم، مي   دد مليف ال ـ  دد
ـ  منم    ص لح   ،دق ، ال خ  ال از  يدي ت  دي  :  الي  ي: لّ،  ا ال   ي، ل ،  ا

،  د ال دد  ي،  بيدد   ،بي مدد  لدد ، اي ددل    لدد ي ا  ،دلدد ، معلمددف ل  ددي  يدد ليل ،دلدد ، لدد 
 .(43 بمم   ،دهد م، الل    بـ    يمتم 

 .(44 ل ،  د ال   ي، م، الع ن ،دلم  اال ل    ي د م، اليد  ، الي لث:
 دم،  بن ت ميتف ب   ال   ي،  ي   اختل  ييف مل  لقدا، ليي ة  لهم  :

قد ،  . ف بل  ق  ي ال دمل د بد   د د ق  ،دملد  مد  بي  مد  مد، األ صاألد،: أل
 .اب، ليي  : ده ا ل بف م، دي   ،دهد قد، الزه  

دالي  ي: أل ف ل ، لف يي  ل ف  بف ال   ي،، ق ، دهن ب، م بف: ل ، لدف ق  د ، 
 .ق ، اب، ليي  : ده ا  عي   .م،  ح ل يي  ل ف

 .دالي لث: أل ف مل  ي  ل دال د  
   ال اب :قدد ، الح دد، البصدد   ل  دد  لددف ددد ي ت ، مدد،  ددع  يي ي مدد  ي ددمي د 
 .(45 (ال   ي،
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 ادلطهب األٔل
 دٔاعي اضخًرارِإٌ انخًكني يف األرض يٍ نٕازو ادلهك ٔ

َُ )َ;ََ قددد ، تعددد ل  مخ يبددد    بّيدددف محمددد ا   ػػػَُتػك ًَ ِْيَالكَقػػػ كبَػهكِنَهُػػػلكَ َ ٌَػػػنك ػػػَُُل َبَكَ َوَيسك
ِْاك ًَ ََُ َِمنك ََهكُكرك َ ً فَ(8َ=)اٌََ ًَ ٍءَ َُالََِّشصك َنفُ َِمنك َركِضََوَآتَػهػك ََُِقصَاِلك  .(64)(9=)َِّبلفََمكلنلفََل

ل   امتّ، ال تع ل  مل     ال   ي، ب لتملي، يي األ ص ، دب يت ي ال لف مد، 
لدد،  ددييب  ددبب     دالم صددد  بدد لتملي، هددد التملددي، بدد ل دة دالدد ل  دالتدد بي  دال ددعو يددي 

 .(47 ال تظ    ب لع     د مل، لف يي ال يي اع، لف مليف  لي   (الم ، دا
َركضََِ;داددد ي يدددي ت  دددي  قدلدددف تعددد ل   ََُِقػػػصَاِلك  ل  لميي ددد   مللددد    :ََِّبلػػػفََمكلنلػػػفَلَػػػ

مظيم   ممل    ييف م، امي  م  ينت  الملد  م، التملي، ،دآال  الح ن ،دالحص  ا   
 ص د ا د  لدف الدبـ  ،دخ دع  لدف ملدد  العبد   دل  ا مل  الم     دالمر  ن مد، األ

 .(48 ،دخ متف األم  م، الع ن دالعا (
ػػَ ً فَ; دادد ي يددي ت  ددي  قدلددف تعدد ل  ًَ ٍءَ َُاػػلََِّشػػصك نَػػفُ َِمػػنك :  ل  ملمدد  دي مدد   َوَآتَػهػك

يتدص، بف أل  مع يو األ ي ي ،دال بن م  يتدص، بف أل  الم صد  م، مل  ،لد قد  ة، 
دد  لمي   ال م، األ ب ن المدصلو لف لم  دص، أليف م  بف ي دتعي، ي.(49 لد دي   ل (

ملدد  ق دد  البلدد ا، ،د دد دلو الدصددد، ألدد  لق صددي العمدد ا، ،دممدد، بتلدد  األ ددب ن التددي 
لميدد   ال أي هدد ، ل  ا ددتعمل   ملدد  دا  دد ، يلدديل لدد، مدد، م دد    دديي مدد، األ ددب ن 

معد  ال د  ة ملد  ال دبن الح ي دي ي للف ،دال ل، لح  يلد، ق   ا مل  ال بن، يد  ا اات
، مددد م  لد لحددد هم  لددد  يحصددد، دهددد   األ دددب ن التدددي  ،دالعمددد، بدددف حصددد، الم صدددد  دا 
لمي   ال أي ه  ل  يخب    ال دال   دلف ب   ،دل  تت  قل   األخبد   ملد  دادف ي يد  العلد  

ي   يل دددد ا ال ي ددددع   ديدددد  ال ددددلد  م  دددد ، دمدددد   االلت دددد   لمدددد  يدددد ل   ال  لددددو ل  دددد اةيل
د حده ، دلل     عل  ب لاملو ل    ل ب ن قديو ليي ة  اخليدو دخ  ايدو ب د  صد   لدف ا د  
مظددي   د مدد   دمدد   د ظدد  ، دبددف تملدد، مدد، ق دد  األمدد اي ،دمدد، ت دد ي، الدصددد، ألدد  
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م ددد    األ ص دمر  ب ددد  دل ح ة ددد  يمميددد   ال مددد  بلددد  بدددف مرددد ن ال دددمل حتددد   ل  
 .(50 (يي مي، حمةو د ال مل يي م ل  العي، لم    تر ن 

دل دد ا يدد ّ، هدد ا التملددي، لّمدد  لدد ، يددي  ددي   االمت دد ، ، ملدد  م ددف لّ ددف ال ي ددي  
الام مو الم لمو أل  ل، تتيل  أل  التملي، ب لحل  دال لي ، دالعلد  ب صد  ت  يد   د ا 

ق مو الع ، دددد لم  يع،  د ال   ي،، دددد هد مد،  عد  ال مـي للمتف دا  ،  ل تعد ال تع ل  دا 
 .دالتيل  أل   دا،  عمو ال تع ل  لم  م  دا

دمل  األمو اي ـميو ل، ت ع  أل  تحصي، مع  ي التملدي، دل دب بف مد، قددة 
 .(51 دمل  ددمي  ي ي دامتص   بحب، ال المتي، ، دب لدح ة ييم  بي   
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 ادلطهب انثاَي
 اخلرٔج نقًع انفطاد ٔإعالء

 اكى ادلطهىاألرض يٍ ٔاجباث احلكهًت اهلل يف 
َ ً فََ ق ، تع ل  م،    ال   ي،: ًَ َ َعَ ََوَجػَ َافََ(:=)قََُتػك ِِ َََغََمغكِ َبَالشلػمك َْاَثَػ َحتل ََِّ

َتَػتَل ِك َتُػَلػَِِّّبََوَِّملػفََأ ِك َْاَالكَق كبَػهكِنََِّملفََأ َكَنفَيَفَ ًمفَهُػ نكَ َافَهَػ ك ٌِ ٍَََوَوَجَ َ ٌَهكٍنََحِمَئ ػتَػغكُ ُبَِقصَ ًنفَذِخػَِِّقػهِ ركَُحسك
ً اََ(;=) ٌَِّاثًفَُبكك ََُ ُث ََُثُرلَيُػَ َمَََِّل َرَثََِِّقَػهُػَلِِّّ ُث َؼَبُػَلِِّّ َََرََقَس ك ََظ ََأملفََمنك ََ ٌَِمػَلََ(>=)هَف ََآَمَنََو َوَأملفََمنك

ً اَ ََأمك ِبَفَُيسك ََُِمنك ََل نَػُق َُ ًَ َن ََو َََُجَزاًءَالكُحسك ََ َ ً فََ(==)َعفِلًحفَقَػ ًَ َ َعَ َََغََم كَِػَعََ(<=)ثُرلَأَتػك َْاَثَػ َحتل ََِّ
ً اَ ػتػك ًِ َُوبَِ ػفَ َ َِمػنك َلػلكََلُ ػرك ََبجك ٍمَلَػرك ٌَََػ َهَػػ ك ََوَجػَ َافََت كَُػُعَ ِِ ََََِ(9<)الشلػمك ََأَح كنَػفَِثَمػفََلَ يكػػ َاػِِّلَكََوهَػ ك

ً اَ َ ً فََ(9<)ُخ ػك ًَ َ َعَ َ.(25) (7<)ثُرلَأَتػك
يت ةددف مدد، لدد،  دديي حلدد  ال دد آ، اللدد ي  مدد،    ال دد  ي، لّ ددف بعدد  تملددي،  ال دا 

ل   ي   ل   د ال   ي، اليد   المن يدو ألد  م صد  ، يياديي  دبن َ بب  ، يمتب   بب  :
الدصددد، ،دلدد ،  د ال دد  ي، ملدد  مدد  دقدد  يددي لتددن التدددا يش يدد دل األ ص بدد لايد  
 الي د ، دال دي ة الحميد ة دايمد ا  المدديي ،دالحدز  الم دتي ظ المت د  ،دالتمييد  المتداصدد، ،

 ددد  ال مددز دادد،  يمدد  ل ددي لمددو ،دال مدد  بم ي ددو أال  ا دد  لددف د خلدد  يددي ي متددف، دت
دلدد، مدد، م   ددف ،لد تدقدد  مدد، لمدد   اعلددف مظددو دآيددو لريدد   ،دلددف يددي هدد ا المع دد  

 .(53 لخب   ليي ة دد اةن(
ي ددت    مدد، خدد دق    ال دد  ي، مدد، بلدد   دت  لددف يددي األ ص  دد ق   دد بدد   ل  دد  

  دلهلدف ،دال  د ي ملد  ال  د   يدي األ ص ، لّ، ملد  الحد ل  الع ، دالح  ،دقمد  الل د
الم ددددل  الصدددد لح أ ا لدتددددي قدددددة ل ييددددو   يعليددددف الخدددد دق دالزحدددد  ألدددد  الدددد د، اللدددد ي ة ، 
خ دددد م   ألدددد  حلمددددف ،أ، هددددي  ي دددد  اي ددددـ  ، يمدددد  ي برددددي للل دددد  داللدددد ي ي، ل،  دا 

األ ص م لد  مظدي  ، يحلمدا ، ديتحّلمدا يي  ق ن العب     دألّ، حلد  اليداديد  يدي 
دل د ا لد ، مد،  دي ة  .(54 دم، داان الح ل  الم ل  ، د دلتف الم لمو أزالو ه ا الم لد 

، دالخل ددد ي ال ا ددد ي، مددد، بعددد   أ  ددد ، الايدددد  اي دددـميو لددد مدة  ( ال بدددي محمددد  
زالدددو حلددد   خ ددد م   ل دددلي ، اي دددـ  ، دا  ال ددد ل ألددد  الددد خد، يدددي  يددد، ال تعددد ل ، دا 

 .اف األ صاليدادي  م، د 
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 ادلطهب انثانث
او ) إَسال انُاش يُازذلى انخي يطخحقَٕٓا(

ّ
 يٍ انطياضت انرشيدة نهحك

ََوَجَ َافَتَػغكُ ُبَِقػصَ ق ، تع ل  متح ي   م،    ال   ي،: ِِ َََغََمغكِ َبَالشلمك َْاَثَػ َحتل ََِّ
َْاَالكَق كبَػهَك َكَنفَيَفَ ًمفَهُػ نكَ َافَهَػ ك ٌِ ٍَََوَوَجَ َ ًنفٌََهكٍنََحِمَئ َتَػتلذِخَِِّقهِ ركَُحسك ِك َتُػَلَِِّّبََوَِّملفََأ ِك ََ(;=)ِنََِّملفََأ ََ هَػف

ً اَ ٌَِّاثًفَُبكك ََُ ُث ََُثُرلَيُػَ َمَََِّل َرَثََِِّقَػهُػَلِِّّ ُث َؼَبُػَلِِّّ َََرََقَس ك ََظ َََُ(>=)َأملفََمنك ََ ٌَِمَلََعفِلًحفَقَػ ََآَمَنََو َوَأملفََمنك
ََُ نَػُق  ًَ َن ََو ً اَََجَزاًءَالكُحسك ََأمك ِبَفَُيسك ََُِمنك َ.(22)َ(==)َل

مددد  ل، تح ددد، ألدددي     ل  أّمددد  ل، تعددد ب   ب تددد، ،لد  ددد ن ،لد ل ددد  د حدددد  ،دا 
،يخي  بي، األم ي،  أل، الظ ه  ل    ل    لد ي    لد يي    يي م،  ل   أل    لد 

  و ل  دا منم ي، دي  ي    ل  ي خف لف يي تع يب    يل ، م      ال   ي، م، ال ي
َ ال  ميو م  ا تح  بف الم ح دالي  ي لتديي  ال لف  ل ل  ي  ،  ماعل   ق مي، َأملفََمنك

ػً اََثػػفلك  ََظَََػرََ ٌَػػِّاثًفَُبكك ََُ ثُػ ََِقَػهُػَلِِّّ ََُثُػرلَيُػػػَ َمََِّلَػ َرَثِّػػ ثُػػ َؼَبُػَلِِّّ ل  تحصدد، لدف الع دبتدد ، ََقَسػ ك
َآََ،ََم دبو ال  ي  دم دبو اآلخ ة َن َوَأملفََمنك َََُجَزاًءَالكُحسك ََ ٌَِمَلََعفِلًحفَقَػ ل : يلف الا و ََمَنََو

ػً اَ دالح لو الح  و م د  ال ادزاي يدد  ال ي مدو ََأمك ِبَػفَُيسك ََُِمػنك َلَػ ػنَػُق َُ ًَ ل  : د  ح د،  ََو
أليددددف ،د ليدددد  لددددف بدددد ل د، ،د ي دددد  لددددف المع ملددددو ،دهدددد ا يدددد ، ملدددد  لد ددددف مدددد، الملددددد  

ي، العدد لمي، حيددث دايدد  م  دد ة ال يددي مع ملددو لدد، لحدد  بمدد  الصدد لحي، األدليدد ي العدد  ل
 .(56 يلي  بح لف(

ي ل ي  و ال  ي ة التي ي بري مل  الحل   تيبي    ، هي الت  يد  بدي، الم ديي 
دالمح دد، ، دبددي، الظدد ل  دالعدد  ، ، ي لظدد ل  ي برددي ل، ي دد ، مدد  ي ددتح  مدد،   ا دزادد  

 ي  دو تلد ي  دادزاي ح د، ، دهد   ال ،دم  ن ، دالمح ، ي بري ل، ي  ، مد  ي دتح  مد
 . ه ، ي ّ، مل       تع ل  ملي  دلخب    ال ب  ،دل  ي ل ،هي التي لمل     د ال   ي،

دالح ي ددو لّ، مدد  يعلددف  د ال دد  ي، ،دلمل ددف مدد،  ي  ددتف ال  ددي ة يددي الحلدد  هددد 
تدددي ال بعدددص مددد  لمددد   بدددف ال ددد يعو اي دددـميو ، دلخب ت ددد  بدددف ب متبددد    مددد،  ددد و ال ال
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َلػُلَََتتب ،، ق ، تع ل  : َركِضََأمكََبجك ِسِ يَنَِقصَاِلك ََافلكُم ك َُ اَالملفِلَحفِت ٌَِم َلُلَاللِّيَنََآَمُن اََو َأمكََبجك
ػػػفرَِ ََافلكُ جل الكُمتلِقػػػهَن

دقددد   لددد  هددد   اآليدددو ملددد  لّ، ال تعددد ل  قددد    ددد  الم ددد داة بدددي،  .(23)
 ادد   ، يددـ ت دد د  بيدد    يددي الاددزاي يددي اآلخدد ة ، المددنم ي، دالل دد   ، دبددي، المت ددي، دال

 .(58 دال م  داة بي    لي    يي ال  ي 
 ي يددد، ل   ددديي مددد، ممللتددد  ل ددد  بدددف لليددد   ددد د ا ي ددد ، : د ال ددد  ي،  دددة،  

  ية ،: لح هم : الع ، داي ص  
 .(59 دالي  ي: ل، لل يئ م، لح ، ألي بملي  م، أح   ف (

يددي الحلدد  ، لّ، الصدد لحي، المح دد ي، يادد د،  دمدد، ليدد  هدد   ال ي  ددو ال  ددي ة
التلدد ي  دالل امددو مدد، الحلدد   ، دمدد، مظدد ه  تلدد يم   أ ددزال   الم زلددو لتددي ي ددتح د    ، 
دمددد، هددد   الم زلدددو ت ددد يب   ألدددي   داال دددتم ا ألددد   صدددح   دم دددد ت   ، لمددد  الظددد لمد، 

لع ددد ن ،دمددد، المعتددد د، يدددـ يل دددد، مددد، الادددزاي أاّل مددد  ي دددتح د، ، دمددد، هددد ا الادددزاي ا
م ددد ب   لي ددد   أبعددد  ه  مددد، م ددد ز، الم دددندليو دمددد   أ  يدددو دظددد ة  ال دلدددو ب ددد  دمددد   
 ت دد يب   مدد،  د  الحلدد  دال ددلي ، ، دب دد   ال ي  ددو ت ددت ي  األمددد  دت صددح األحدددا، ،

 .(60 دي دق  د  الع ، دايح  ، ،ديل    د  الظل  داليري ،
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 ادلطهب انرابع
 دلظهٕيني َٔصرحٓى ٔإقايت انعدليٍ ٔاجباث احلكاو يطاعدة ا

َ ً فََ ق ، تع ل  حل يو م،    ال   ي،: ًَ َ َعَ يكِنََ(7<)ثُرلَأَتػك َْاَثَػََػَغَثَػػهكَنَالسلػ ل َحتل ََِّ
َ ًَ َهَػػػػ ك َِ َقُ ػػػ  َيَػ ك َِ َُو ََيَكػػػف ًمػػػفَََ َُوبِِ َمػػػفَهَػ ك َ ُكجََُ(8<)َوَجػػػَ َِمػػػنك ُكُج َ ََوَمػػػ َيَػػػ ِل َْاَالكَقػػػ كبَػهكِنََِّ  َ َهَػػػفُل اَيَػػػفَ

ػ ناَ ًَ َ ػنَػُ رك نَػنَػفََوثَػهػك َلػَلَثَػهػك ََتجك ِك ٌَََػ ََأ َلُلََلَكََخ كًجػفَ َركِضَقَػَ لكََبجك َِقصَاِلك َِ ِسُ و ََمػفََمكلنِّػصََ(9<)ُم ك ََ هَػف
ًمفَ َك ََر نَػُ رك ََوثَػهػك َنُكرك َللكَثَػهػك ٍةََأجك هُن ِبصَِثُق ل ٌِ َُ ٌ ََق ََِرَثِّصََخهػك َُثَػَ َالكَحِ يِ ََحتَلَ(:<)ِقه ًَفَوىَثَػهكَنََآُت ِبصَ َْاَ ََِّ 

ََِِه كً اَ ََهك ٌَ ََآُت ِبصَُأقك ِغكَ ََ ََُبَفرًاَهَف ََ َْاََجَل َابػكُ ذِخ اََحتل ََِّ ََ ََيظكَ ُ وُ ََ(;<)الملَ قَػهكِنَهَف ِك ٌُ اََأ ًك َف َقَمفَا
ً فَ ََُبَػقك ٌُ اََل َت َف ًك  .(46)َ(><)َوَمفَا

لل ددم ، يدصدد،   هددن  د ال دد  ي، متدا دد  مدد، الم دد   ق صدد ا قدد ، الم  دد د،:
دهم    ا، ل    مع ديي، يي  ل  الزم ،   ا، م،  ـ ، الاب ، بي، ال  ي، أل  م  

المتصددلو يم ددو دي دد ة حتدد  تتصدد، ب لبحدد   بددي، يددمادق دمددمادق دبددي، ال دد ل دادد  مدد، 
 د، ال دد ي، قدمدد  ال يلدد  د، ي   ددد، قدددال  لعامددو لل دد ت   دا ددتعا   ل هدد     دقلدددب   

ال دد  ي، مدد، األ ددب ن العلميددو مدد  ي ددف بددف لل دد و لدلةدد  ال ددد  ددي  دد  ،دقدد  لميدد  ال  ا 
د ااع   د ااعد ، ي  تلدا أليدف  د   يدمادق دمدمادق ،دهمد  لمتد ، مظيمتد ، مد، ب دي 

َركِضَآ   ي  لدا : َِقصَاِلك َِ ِسُ و ُكُج َ َُم ك ُكُج َ ََوَم ََي ِل َِّ  ب ل ت، دلخ  األمدا، ددي   ل َقَػَ لك
َلػػػُلَلَػػػَكَ اَل  اعدددـََخ كًجػػػفََبجك ػػػ ن ًَ َ ػػػنَػُ رك نَػنَػػػفََوثَػهػك َلػػػَلَثَػهػك ََتجك ِك د ،  لددد  ملددد  مددد    ٌَََػػػ ََأ

اقت ا ه  بم      مل  ب ي ، ال   دم يدا اقتد ا     ال د  ي، مليدف يبد لدا لدف لاد ة لي عد، 
 ل  ،د ل دا لف ال بن ال امي دهد أي   ه  يي األ ص ،يل  يلد،  د ال د  ي،  ا يمد  

ال  ي  ،دال ت  ل  يصـح لحدا، ال ميو ،ب، قصد   ايصدـح يلد ل  لاد ن  دال  دبو يي
يلبد ت   لمدد  يي د  مدد، المصدلحو دلدد  يمخد  مدد    لاد ة، د ددل   بدف ملدد  تملي دف داقتدد ا   

ٌ ََ?ََي  ، ل   ََِرَثِّصََخهػك ل  مم  تبد لد، لدي دتعيدد ي دا  مد  ليلدن مد ل  ل، ََمفََمكلنِّصَِقه
ًمػػػفَََميددد يل تعي دددد ي ب ددددة مددد ل  ب َك ََر ػػػنَػُ رك ََوثَػهػك ػػػَنُكرك َلػػػلكَثَػهػك ٍةََأجك هُن ِبصَِثُقػػػ ل ٌِ َُ ل  م  عددد  مددد،  قَػػػ
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َُثَػػػَ َالكَحِ يػػِ َََمبددد ه  ملدديل  ػػفَوىَثَػػػهكَنَ ل  قيدد  الح يدد  يددمميد   لدد ََآتُػػ ِبصَ ًَ َْاَ َحتلػػ ََِّ
َابػكُ ذِخػ اَََل  الابلي، الل ي، ب ي بي  م  ال د َالملَ قَػهكنَِ ََ لدقد ده  أي د  ا مظيمد   ل َهَػف

دا ددتعملدا ل دد  الم دد ييش لت ددت  يتدد ين ال حدد ل يلمدد   ان ال حدد ل الدد   ي يدد  ل، يلصدد ف 
ََِِه كػً اَََبدي، زبد  الح يدد  ََهكػػ ٌَ ََآتُػ ِبصَُأقكػ ِغكَ ََ ََُبَػفرًاَهَػػف َْاََجَلََػػ ل   ح  دد  مد اب  ،يددمي   ََحتلػ ََِّ

بدف مد، د اي  مد، ال د ل مد،  د   مليف ال ي  ي  دتحل  ال د  ا دتحل م  هد ةـ دامت د  
ً فََيمادق دممادق ََُبَػقك ٌُ اََل َت َف ًك ََيظكَ ُ وُ ََوَمفَا ِك ٌُ اََأ ًك َف  .(  62ََقَمفَا

م  م ة المظلدمي،  دهل ا يتبي، لّ، مل  الملد  دالحل   دل، م، لف قدة دق  ة
يدددي  ،د صددد ت   د اددد ت   أ ا تع  ددددا ألددد  ل  امتددد اي لد ظلددد  ، لمددد  يعددد،  د ال ددد  ي

ا تا بتف ،لل د  يي يلب   م دف ب د ي ال د    لتخليصد   مد، امتد ايا  دهامد   يدمادق 
 .دممادق 

قددد ، ال  يبدددي:    يدددي هددد   اآليدددو  ليددد، ملددد  ل، الملددد  يددد ص مليدددف ل، ي دددد  
صـح يرد ه  م، لمدال   التي ت يي  بحم يو الخل  يي ح ظ بي ت   ،د   ي ات   ،دا 

زا ت   تح  ي   د ظ   حت  لد لللت   الح دد  دل  د ت   ملي   ،دح دق   التي تامع   خ
 :ح ، ال ظ  ل   ،د ل  بيـيو   ديالمن، لل ، ملي   اب   ل  م، لمدال   ،دمليف 

: ل، الثالااث .ل، يبدد ل بمهدد، الح اددو ييعيدد    الثاااني; .لال ي ددتمي  ملددي   ب دديي ا و ;
هد ا دب يدد  صد  ا يميلعدد   يد  ا ي يدد  بعد  .ي دد  يدي العيدد ي بيد    ملد  قدد   م د زل  

الحدددا ث لمدد ا بدد لدا ل   دد   قبدد، لمدددال   يدد ، لدد  يردد،  لدد  ،يددممدال   تنخدد  مدد    ملدد  
ت  ي  دتص   بت بي  ،ي  ا  د ال   ي، لم  م  ددا مليدف المد ، يدي ل، يلد  مد    مد  

هُن بََِ يح  د ف م، م  يو يمادق دممادق ق ،: ل   لحت ق أليف دا  م  لحت ق ألديل  ٌِ َُ صَقَػ
ًمػػفَ َك ََر ػػنَػُ رك ََوثَػهػك ػػَنُكرك َلػػلكَثَػهػك ٍةََأجك ل  اخدد مدا بم   ددل  معددي، يدد ، األمدددا، م دد   دال ادد ،  ِثُقػػ ل

م دد ل  ،د ل  ل، األمدددا، ال تر ددي مدد    ،ي  ددف أ، لخدد ه  لادد ة   ددف  لدد  ممدد  يحتدد ق 
أليددف ،ييعددد  بدد ألا  ملددي   يلدد ، التيدددا بخ مددو األبدد ا، لدلدد  ،د دد بي األمدد  ل ددف ال 

، مددد ، لحددد  أال ل ددد د ة تعددد ص يينخددد   لددد  المددد ، ا ددد ا ال  ددد ا دي  ددد  ب لعددد ، ال يحددد
 .(63  ب ال تةي   ،دب ل  الام مو ال ب ال تب ا  ب ألم (
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 ادلطهب اخلايص
 يا يُدفع بّ يٍ انطياضت انشرعيت دفع انضرر بأيطر

 ق ، تع ل  حل يو مم  ا   بي،    ال   ي، دال د  الد ي،  دلدا أليدف مد، أي د  
َلػُلَلَػَكََ يدمادق دمدمادق: َركِضَقَػَ ػلكََبجك َِقػصَاِلك َِ ِسػُ و ُكُج َ َُم ك ُكُج َ ََوَمػ َيَػ ِل َْاَالكَقػ كبَػهكِنََِّ هَػفُل اَيَػفَ

اَ ػػ ن ًَ َ ػػنَػُ رك نَػنَػػفََوثَػهػك َلػػَلَثَػهػك ََتجك ِك ٌَََػػ ََأ َلػػلكََ(9<)َخ كًجػػفَ ٍةََأجك هُن ِبصَِثُقػػ ل ٌِ َُ ػػٌ َقَػػ ََِرَثِّػػصََخهػك ََمػػفََمكلنِّػػصَِقهػػ ََ هَػػف
ًمفَ َك ََر نَػُ رك ََوثَػهػك َنُكرك َْاََ(:<)ثَػهػك َابػكُ ذِخػ اََحتلػ ََِّ ََ ػفَوىَثَػػهكَنَالملػَ قَػهكِنَهَػف ًَ َْاَ َُثَػػَ َالكَحِ يػِ ََحتلػ ََِّ َآتُػ ِبصَ

ََِ ََهكػػػػػ ٌَ ََآتُػػػػػ ِبصَُأقكػػػػػ ِغكَ ََ ََُبَػػػػػفرًاَهَػػػػػف ََيظكَ ػػػػػُ وُ ََ(;<)ِه كػػػػػً اَََجَلََػػػػػ ِك ٌُ اََأ ػػػػػ َف ًك َََُقَمػػػػػفَا ٌُ اَلَػػػػػ ػػػػػَت َف ًك َوَمػػػػػفَا
ً ف  .(46)(><)بَػقك

   ال دد  ي، ال دد  لدد ي   دد  يددمادق دمددمادق لّ، ب دد ي ال دد  هددد  مدد، ب دد ي ي ددت   
م ل   للف  د ال   ي،  ألّ ف يح    ي  ال   دال   المتمتي مد، يدمادق دمدمادق مد، 

، دل  ي ل   د ال   ي، د يلو قت ، يمادق دممادق ، ده ا قد   لدلة  ال د  الم ت ع ي،
يلدددد، مددد    لّ، قتددد ل   ال ي تمصددد، قددد  ت   ملددد  العددد دا، ، لد ل، م   ددد   لليددد  مددد، 
مصدد لحف ، لد ألّ، ب دد ي ال دد  يل ددي لتح يدد  م صددد  الم ت ددع ي، دهددد م دد  هامدد   

 .يمادق دممادق ملي   ، ده ا هد الميلدن دهد م صد ه 
  الع ي  م، ال دام  ال   يو مل  ه ا المع   ، دهد  ي  ال    دال   دق   لّ 

 بمي   م  ي  ي  بف ، دم، له  ه   ال دام :
 .(65  (ب ل    األخ  ال    األ   يزا، دد ق م ة :  1
 .(66  دمي لمظم م     ا  ب  تل ن لخ  م  (أ ا تع  ص م   ت ،  د دق م ة :  2
 .(43)ال  ي، ، لد لخ  ال   ي،(د دق م ة :   يخت   لهد، 3

ده   ال دام  م م  اختل   لل  ظ   ي ي متح ة المع د  ، ل  :   لّ، األمد  أ ا 
 ا  بدددددي،  ددددد  ي، لحددددد هم  ل ددددد  مدددددد، اآلخددددد  ييتحمددددد، ال ددددد   األخددددد ،دال ي تلددددددن 

 .(43)األ  (
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دتيبيد  هدد   ال  مدد ة يددي ب دد ي    ال دد  ي، ال دد  لدد ي   دد   يددمادق دمددمادق ، 
، لدد ، ييددف ا دد  دم دد و دبدد ، لألمدددا، ،ددددديب دد ي ال دد   دهددد  دد   دددددد دلل ددف لخدد  مدد،  دا 

ال دد   المت تددن ملدد  قتدد ل    ألّ، ال دد   بدد ه ن األ  ددل للبدد  مدد، ال دد   بدد ه ن 
 .األمدا، داألدق   يي ي  بف 

دهلدد ا ي برددي ملدد  الحلدد   دالدددالة دلدد، مدد، لددف  ددليو  دد ميو دي يدد  ل، يزيدد، 
أل ددد ا  يمددد  تددد ّ   بدددي،  ددد  ي، د ددد ي، ممددد  ألددد   يددد   ددد  ا  يعليدددف ل، يدددداز، بدددي، ا

 .لمظم م  ب  تل ن لخ  م 
 دم، األميلو مل   ل  م،  ي ة ال بي صل  ال مليف د ل  يي دزدة األحدزان

الد  ميي دو بد، حصد،  ( ي    د  ل ف: لم  ا ت  مل  ال  ل البـي بعدث   دد، ال 
 يددو المدد   دهمدد  ق ةدد ا دي دد ، بدد، ح ي ددو بدد، بدد   دالدد  الحدد  ث بدد، مددد  بدد، لبددي ح 

دملددّ، ..يممي همد  يلدث يمدد   الم ي دو ملدد  ل، ي اعد  بمد، مع مدد  م دف دمدد، لصدح بف ،
مع   د ع  اب، مب  ة لّم  ا ت   ه  د ملد  م، ال اي   ب دلف ل ع  ب،  ل  (  ال بي

لددد ل  ق ،:    بددد،  ددديي لصددد عف للددد  ،دال مددد  لصددد    لددد  أال أل  دددي  ليددد  العددد ن قددد  
  م، قدل داح ة دل لبدل  م، ل، ا  ن يم    ل، لل   م ل  م،  دلت   ال   متل

لدددد ي  ال دددد   األلبدددد   يلددددث يمدددد   الم ي ددددو أّ مدددد  لدددد ، ( يعدددد ص ال بددددي  .(69 لمدددد ((
المتمي، ب ت ، دي  ، مد  قد ي  ب د   لخد  دهدد أميد نه  بعدص اليمد    ليد، ملد  

أّ مدد  يعدد،  لدد   ألال دد  ،  ( ال بددي  م دد دميو  لدد  ، دللدد، األ صدد   لّمدد  ملمدددا ل،ّ 
دلد  يلدزم   بدف، دا ت د  ه  دخّيد ه  ،مزمددا ملدد  ال تد ، حتد  قد ،  دع  بد، معد   :  يدد  
  ددد، ال قدد  ل دد   حدد، دهددنالي ال ددد  ملدد  ال دد   بدد ل دمبدد  ة األديدد ، ال  عبدد  ال دال 

 د  ال ب ي دـ  لد بيع   ليحي، لل م ق   ع يف ،ده  ال ييمعد، ل، يمللدا م    يم ة أاّل 
ده ا   لف دلمز   ب  دبف  عيي   لمدال  ا! دال مد  ل د  ب د ا مد، ح ادو ،دال ال  عيدي   

 .(70  (أاّل ال ي  حت  يحل  ال بي    دبي   
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 ادلطهب انطادش
 ص أْم انفطاد يٍ انطياضت انشرعيتاختاذ انطجٌٕ ٔحب

     يمادق دممادق م، ال د  ا ت بي العلم ي م، ب  ي    ال   ي، ال   دددد ل ي
َالم ت ع ي، ددد م  دميو اتخ   ال اد، ، دحبل له، ال     

ق ، ال  يبي:  يي ه   اآليو  لي، مل  اتخ   ال اد، دحبل له، ال     يي   
دم ع   م، التص   لم  ي ي د ف دال يت لد، دم  ه  مليف ب، يداعد،   ب  ديحب د، 

 .(71   ي ال م ف( لد يلل د، دييل د، لم  يع، مم 
َكَكػفِق ِيَنََق ، ال تعد ل : دح ي و ال ا، لّ ف م ت  م، الحص    َكنَػفََجَ ػنلَرَِل َوَجَل

َحِمهً اَ
َ.(8>)ل   ا   دحب  .(35)

:   الحبل م  دا ب للت ن  أل ف المد ا  بد ل  ي المد لد  يدي (74 ق ، اب، ال م  
حبل  ادـ  ( ل  و مل  م   ل  ا ف ،دب  (  75لد ي  دا م، األ ص قدلف تع ل :
 .(76  يي ت مو(

مو اب، قي  الادزيو:   امل  ل، الحبل ال  مي  ـّ يي ليل هد ال ا، دق ، الع
ملدد ،  ددي  ،دا  مدد  هددد تعديدد  ال ددخف دم عددف مدد، التصدد   ب   ددف حيددث  دد ي  ددداي 
لددد ، يدددي بيددد ،لد يدددي م دددا  ،لد لددد ، بتدلددد،   دددل الرددد ي ،لد دليلدددف مليدددف دمـزمتدددف 

 ،(77 (لف
ل ددددددي ا ي ددددددي  دددددد ، لبددددددي  اد  دابدددددد، م اددددددف مدددددد،  ( دل دددددد ا ل ددددددم   ال بددددددي 

برد ي  لدي ي د ، لدي:  ( لتيد  ال بدي  ب، حبين م، لبيف مد، اد   قد ،: (78 ال  م ل
، يدي  دايدو ابد، .(79    الزمف ي  ق ، لي يد  لخد  ب دي تمدي  مد  ت يد  ل، ت عد، بم دي   ((

 .(80 ل ي   ي  لخ  ب ي تمي  ا((  م اف :    م  بي آخ  ال     ي  ، م  يع،
دلبدي بلد  الصد ي    دي ال  ( ده ا ل ، هد الحبل يي زمد،   دد، ال 

م ف ،دل  يل، لف حبل مع  لحبل الخصد  ،يلم  ا ت    ال ميو يي زم، مم    ي 
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ال م ددف ابتدد ا بملددو  ا ا  داعل دد   ددا   يحددبل يي دد  ،دادد ي ل ددف ا ددت   مدد، صدد دا، بدد، 
 .(81  بعو آال    ه  داعل   حب   ،ديي ه ا  لي، مل  اداز اتخ   الحبللميو  ا ا بم
يدي هدنالي الد ي، قد  م يددا ب ل  د    (82 ل ، م ل  ي دد، ييمد   دا  م دف ميد  و

،ديدي ل    ال اد،دالا   :  أ، ال  ن م  ي لل   ،دلل، ل   ل، يحب    ال لي ، يي 
هلدددي   دللم دددلمي، حتددد  تظ ددد  تدبدددو ب لح يددد  دال يخددد ا   م دددف لبددد ا يددد ل  خيددد  لدددف ،دأل

 .(83 لح ه  دتيب  م   ال لي ، ،ي  ا صلح دظ    تدبتف ليل ف (
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 اخلامتت
 بعددد  هددد   ال حلدددو البحييدددو الم يددد ة مددد  لحلددد   ال ي  دددو ال ددد ميو الم دددت   ة مددد،
قصددتي يدد لد  د   ال دد  ي، دددد ملي مدد  ال ددـ  دددد ي ّ ددف ال بدد ّ  مدد،  لدد  لهدد  ال تدد ةي التددي 

 لي   م  م  ت لتف مبيدي   يي ي  ي  البحث :تدصل  أ
د أّ، ال صف ال  آ ي يعتب  مص  ا  م، مص    ال ي  و ال  ميو   د ل  ألّ، بعص 1

ال صددددف ال  آ ددددي ا ددددتم، ملدددد  بعددددص األحلدددد   ال ي  دددديو المتعل ددددو بددددممد  الملدددد  
د ي  دددو ال ميدددو ، ي ددد   لددد  ال ددد آ، اللددد ي   دددي ة بعدددص األ بيددد ي دالمصدددلحي، الددد ي، 

بدةدا م زلو  ي  يو ل لمل  دقي  ة الايد  ، لم  يي قصو يد   ،د اد  د ليم ، ت
 . دقصو ي لد  د   ال   ي، ددد ملي   ال ـ  دد

ل  دد  مللددي، صدد لحي، ،دقيدد، : ل  دد   ددددد ملي مدد  ال ددـ  دددد أّ، يدد لد  ،د  ا ال دد  ي، دددد دددد2
  دال   و اال ت   ة  ّبيي، ، دق  ت م   قصت م   الال   ي  يو م مو يمل، للحل 

 . ب   داال ت   ة م   
دددد أّ،  ا ال   ي، ليل هد اال ل    اليد   ي   د ل  أل،  ا ال   ي، مل  منم، ، دلمد  3

 .اال ل    المع د  ،ي د ل ي  
لم   دف  دد  هن بعص ي   ي الم لمي، أل  لّ، م، ي   يبد  الخـيو هد ال ف ،4

ل   مل  ب ي أ  اةي، مل  ل  ، لح  ل بي ة   ، دق ، ال تع ل  مل  تدليو ي لد  مل
بددد ل ف مليدددف ، دقددد ، بع ددد    بع ددد   : ب  ع ددد   خـيدددو لبدددي بلددد    دددي ال م دددف

، دالدد ااح م دد  لهدد، ال دد و دالام مددو لّ، ال بددي دددد  بدد ل ف ملدد  ملددي   ددي ال م ددف
ّ م  ت   األ م   دد   صل  ال مليف د ل  ددد ل  ي ف مل  لح  خلي و م، بع   ، دا 

 .بي، الم لمي،
ي بري ل، يلد،  ا ملد ، د دل، دد م، له    دي الخلي و دح ل  العل  دال   ة الب  يو  ي5

ح دد، دقدددة  دد ي ة يددي ب  ددف د   ددف دل، يلددد،  ددليم   مدد، العيدددن الم  عددو مدد، ل اي 
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العلددد  يليدددتمل، بدددف مددد، مع يدددو األمدددد  ال ي  ددديو ،دلّمددد  ال ددد  ة ،لّمددد  م  صددد  الحلددد  
 ليلد، لمظ  خي ا  يي ال لددن ،دلقدد  ملد  م  دمدو العد د ،دمل بد ة  الب ،د ـمو 
 .الح دن

 ديي ل، تلدد،  ال ي ت ي التدا ث يي ايم مو دال يادز ،ي ّ ف ليل م، اي ـ  يدي ددد6
 .ايم مو يي ل  ة معّي و ،لد ي ة و خ صو 

مممددد ، م ددد دمو ياددددز لددددالة األمدددد  د ددد  الادددداةز الم  يدددو دالمع ديدددو لمددد، ي دددد  بددددد 7
 .الح نمظيمو ت    الم لمي، ،  داي ل ،  ل  يي ح لو ال ل  لد 

ق مو دد 8 مـي للمتف دا  أ، التملي، ب لحل  دال لي ، دالعل  ب ص  ت  ي    ا ال تع ل  دا 
الع ، د هد م،  ع  ال تع ل  مل  العب  داألمو ، دالتيل  أل   دا،  عمو ال تع ل  

 .لم  م  دا
مددددـي للمددددو ال يددددي األ صمدددد، د  دددددد9  اابدددد   الحدددد ل  الم ددددل  الخدددد دق ل مدددد  ال  دددد   دا 

ي لحدد ل  الصدد لح أ ا لدتددي قدددة ل ييددو   يعليددف الخدد دق دالزحدد  ألدد  الدد د، اللدد ي ة ، 
خ دد م   ألدد  حلمددف ،أ، هددي  ي دد  اي ددـ  ، يمدد  ي برددي للل دد  داللدد ي ي، ل،  دا 

اليدادي  يي األ ص م ل  مظي  يحلمدا ، ديتحّلمدا يي  ق ن العب     دألّ، حل  
 .، دم، داان الح ل  الم ل  ، د دلتف الم لمو أزالو ه ا الم ل 

ال ي  ددو ال  ددي ة التددي ي برددي ملدد  الحلدد   تيبي  دد  ، هددي الت  يدد  بددي، الم دديي  دددددد10
دالمح ددد، ، دبدددي، الظددد ل  دالعددد  ، ، ي لظددد ل  ي بردددي ل، ي ددد ، مددد  ي دددتح  مددد،   ا 

 .تل ي  دازاي ح ، ي بري ل، ي  ، م  ي تح  م،دزا  دم  ن ، دالمح ، 
م دد م ة المظلدددمي، د صدد ت    ياددن ملدد  الملددد  دالحلدد   دلدد، مدد، لددف قدددة دقدد  ةددد 11

 .د ا ت   أ ا تع  دا أل  ل  امت اي لد ظل 
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أّ، أزالو الم لد  العظدي  دال د   اللبيد  ي بردي ل، تلدد، ب ألي د  داألخد  ،يعلد   ددد12
، لدددف  ددددليو  دددد ميو دي يددد  ل، يزيدددد،  ددد  ا  ل، يددددداز، بددددي، الحلددد   دالدددددالة دلددد، مدددد

 .األ  ا  يم  ت ّ   بي،    ي، د  ي، مم  أل   ي  لمظم م  ب  تل ن لخ  م 
اتخ   ال اد، دحبل له، ال     يي   دم ع   م، التص    م، ال ي  و ال  ميو دددد13

 .لم  ي ي د ف دال يت لد، دم  ه  مليف
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 اذلٕايش
 .[ 111اآليو  ( ] يد   : م،(1
ي ظ  : ل  ، الع ن :محم  ب، ملد   بد، م ظدد  األي ي دي المصد  ،  ا  ال  د :  ((2

 .( 12/141بي د ، اليبعو: األدل  ، م  ة  حل (   - ا  ص    
البحدددد  المحدددديي يددددي لصددددد، ال  ددددف : بدددد   الدددد ي، محمدددد  بدددد، ب دددد    بدددد، مبدددد  ال  ((3

محمد  محمد   .مليدف:   الز ل ي، تح ي :  بي  صدصدف دخد ق لح  ييدف دملد 
 -هدددددددد 1421 -لب ددددددد ،/ بيددددددد د   -تددددددد م  ،  ا  ال  ددددددد :  ا  اللتدددددددن العلميدددددددو 

 .( 1/91 ، اليبعو: األدل ،  2000
تددد ق العددد دل مددد، ادددداه  ال ددد مدل: محمددد  م ت ددد  الح دددي ي الزبيددد  ،  ي ظددد : ((4

 .( 16/175تح ي : مامدمو م، المح  ي،،  ا  ال   :  ا  ال  ايو،  
 .( 6/108، الع ن الب، م ظد   دل(  ي ظ : ل   ((5
م  مدددو ابددد، خلددد د،: مبددد  الددد حم، بددد، محمددد  بددد، خلددد د، الح ددد مي ، ا  اللتدددن  ((6

العلميددو، بيدد د  د لب دد ، ،تدزيدد  ملتبددو مبدد ل لحمدد  البدد ز د ملددو المل مددو د، 
 . 151ف

( ال ي  ددددو ال دددد ميو يددددي  دددددي  صدددددف ال دددد يعو دم  صدددد ه  : الدددد لتد  يد دددد  (7
 32ف   (،1998هد د 1419، اليبعو األدل   و دهبو د ال  ه ة،ملتب ال    د 

ـّ  ،من  و ال  د لو د بيد د  ، اليبعدو (8 ( ال ي  و ال  ميو : ال يش مب  الده ن خ
 17ف  . ( 1987هد د 1407الي ليو  

( الل    م، ح  ة  الت زي، دميد، األق دي، يدي دادد  التمديد،: لبدد ال   د  محمدد  (9
الخدا زمي، تح ي : مب  ال زا  الم د  ،  ا  أحيد ي التد اث  ب، مم  الزمخ   

 .(1/320  .بي د  -الع بي 
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( ت  يش م ي و  م   د ل  ي ل   دت ميو م، حل   م، األم ي،: لبد ال     ملدي (10
بدد، الح دد، ابدد، هبددو ال بدد، مبدد  ال ال دد يعي، تح يدد : محددن الدد ي، لبددي  ددعي  

 .( 24/436:   .  1995 –بي د   -مم  ب، د امو العم   ،  ا  ال ل  
( الادد م  ألحلدد   ال دد آ، : لبددد مبدد  ال محمدد  بدد، لحمدد  األ صدد    ال  يبددي،  ا  (11

 .( 3/251   .ال  ه ة –ال عن 
 .([247( ]الب  ة :م، اآليو  12 

( الدددد  ة الردددد اي يددددي  صدددديحو ال ددددـيي، دال  دددد ة داألمدددد اي ، تددددملي : محمددددد  بدددد، (13
 - الادددد بتي ،  ا  ال  دددد : ملتبددددو  ددددزا  مصددددي   البدددد زأ ددددم مي، بدددد، أبدددد اهي  

 .(1/128   1996 -هد1417 - ال ي ص
ال صد، يدي الملد، داألهدداي دال حد،: ايمد   لبدد محمد  ملدي بد، لحمد  بد،  ( ي ظ :(14

هد( ،تح ي  لحم  ال ي   ي  لحم  ملدي ، ا  456 عي  ب، حز  األ  ل ي   : 
 .(3/28  .ص ال   :الملتبو التديي يو ،ال  ه ة د م

ال يش ايم   الح يظ    ن ال ي، لبد العب ل لحم  ب، محم  ب، ملي ب، حا  ( (15
ال دع   األ صدد   ، أمد   الحد مي، لمدد  لامد  ملد   لدد  العد  يد،، دلدد  ال يتمدي 

 .هد 974  و  هد، ، ل ، بح ا يي مل  ال  ف، تديي بملو يي909يي  ان   و 
ال  ، الع   ، تملي : مب  ال     ب،  يش  ي ظ : ت  يش ال د  ال  ي  م، لخب  

بيدد د   -( ،  ا  ال  دد :  ا  اللتددن العلميددو 1/258بدد، مبدد  ال العي  د ددي، 
 .هد(1405اليبعو: األدل  

ي ظددد : الصددددام  المح قدددو ملددد  لهددد، الددد يص دال دددـ، دالز  قدددو، ابددد، حاددد   (16 
 .69ال ييمي،ف

،دا   لبدي الح د، ي د   مددل  ص   الح ، ب، لبي الح ، البيم   لبد  عي  ا (17 
األ ص   ،دل  الح د، ل د تي، ب يتد  مد، خـيدو ممد    دي ال م دف ، د د  ل، 
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د  ي ال م   ، د بم  بعيت د   ( لمف ل    خ  مو أل   لمو زدق   د، ال 
يددي ح اددو ييبلددي الح دد، يت  دلددف يدد ي   ،يدد لدا ل، تلدد  الحلدد  التددي  زق دد  الح دد، 

 .  ب لبص ة  د و م د  دم ةدو دهدد ابد، يمد ، ديمد  ي،  د و م، ب ل    ل ، م 
لبددي أ ددح   أبدد اهي  بدد، ملددي بدد، يد دد   ي ظدد : يب دد   ال   دد ي، تددملي : ايمدد  

بيددد د ،دا  –، تح يددد : خليددد، المددديل،  ا  ال  ددد :  ا  ال لددد   91ال دددي از  ف
لم ددتظ  يددي تدد  يش الملددد  داألمدد ، تددملي : لبددي ال دد ق مبدد  الدد حم، بدد، ملددي بدد، 

بيددددد د ، اليبعدددددو:  –( ،  ا  ال  ددددد :  ا  صددددد    7/136مددددد  بددددد، الاددددددز  مح
 هد (1358األدل    

 .403( ي ظ :   ح الع ي ة اليح ديو ف18 
( ي ظددد : المعتمددد  يدددي لصدددد، الددد ي، ،تدددملي  : ال   دددي لبدددي يعلددد  ال ددد اي ،  ا  19 

 .226ال   :  ا  ال    ، ف
 74هددددد ( ،ف1381ظ دددد    محمدددد    دددد  الم ( ي ظدددد : م  ةدددد  ايم ميددددو، تددددملي 20 

اي ا،،دالبحددد   -قددد  -،ت ددد ي  : الددد لتد  ح مددد  ح  دددي  اد ، ا  ال   :ا صددد  ي ، 
 .( 1/105الزخ   الب، الم ت    

   المختددد   ملددد  الددد   المختددد    ددد ح ت ددددي  األبصددد   ي دددف لبدددد ح ي دددو،  ( ي ظددد :21 
يددد  دممددد ة الم تدددي،: لبدددد زل   (،د د دددو اليددد لبي،1/548  .تدددملي : ابددد، م بددد ي،

بيدد د  ، اليبعددو:  -الملتددن اي ددـمي  هددد(،676يحيدد  بدد،  دد   ال دددد   :
األحلدد   ال ددلي  يو دالداليدد   ال ي يددو: ال   ددي و (،10/43  .هددد1405 -الي  يددو

لبدددددددد الح ددددددد، ملدددددددي بددددددد، محمددددددد  بددددددد، حبيدددددددن البصددددددد   البرددددددد ا   المددددددد د    
هدددد(،تح ي  مصددد   يددد  ل الح  دددت  ي،دمحم  أبددد اهي  الزملدددي، الملتدددن 450  

 . 13ف  .1اي ـمي ،بي د  د  م  ، ي
 .[ 247( ]الب  ة :22 
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( ت  دددي  ال ددد آ، العظددددي : ممددد   الددد ي، لبددددد ال ددد اي أ دددم مي، بدددد، ممددد  بددد، لييدددد  23 
 .( 1/302  . 1401 –بي د   -هد( ،  ا  ال ل  774ال م  ي  :

 .( المص   ال  ب     ف24 
التمديد، (:ايمد   لبدد  دعي  مبد   الم م   ل ددا  الت زيد، دل د ا  ت  ي  البي  د  (25 

 .( 544د 1/543  بي د  -ال ب، مم  ال ي از  البي  د ،  ا  ال ل  
( ت  ي  ال از  المع د  ن الت  ي  اللبي  لد م د تيح الريدن(: يخد  الد ي، محمد  26 

اليبعدددو:  -بيددد د   -بددد، ممددد  التميمدددي الددد از  ال ددد يعي،  ا  اللتدددن العلميدددو 
 .(148ددد  6/147  . (2000 -هد 1421األدل    

 ددي   لحمدد  الدد   ي  لبددد  ;( ، ال دد ح اللبيدد 1/548( ي ظ :ح  دديو ابدد، م بدد ي، 27 
 .بيدددددددد د  –الب لدددددددد  ، ، تح يدددددددد : محمدددددددد  ملددددددددي ،  ا  ال  دددددددد :  ا  ال لدددددددد  

 دد  ن الدد ي، لحمدد  بدد، أ  يددل ال  ايددي، تح يدد :  ;دالدد خي ة  ( ،4/129للدد   ي  
(،دمر دي المحتد ق 25د 10/24 . 1994 -بيد د   - ا  الر ن  محم  حاي،

، داألحلدد   ال ددلي  يو ألبددي  15( ، داألحلدد   ال ددلي  يو للمدد د    ف4/130 
دالبحدددد  الزخدددد   البدددد،  .(3/96،دال صدددد، البدددد، حددددز    20الح بلددددي ف  يعلدددد 

 (،6/105الم ت    
(، 25دددددد 10/24( ، ، دالدددد خي ة لل  ايددددي  4/264ي ظدددد : ح  دددديو ابدددد، م بدددد ي،   (28 

، دمر ددي 15، داألحلدد   ال ددلي  يو للمدد د    ف152ابدد، خلدد د، ف دم  مددو 
دم  بع ه (،ددي ث األم  ألبي المع لي الاددي ي ف 4/130المحت ق لل  بي ي  

،د م ددد   ال دددبي، يدددي  ددد ح  21، ،داألحلددد   ال دددلي  يو ألبدددي يعلددد  ف 61دددد60
و ملتبد ال لي،: أب اهي  ب، محم  ب،   ل  بد،  ددي ،، تح يد : مصد   ال لعادي،

مددري  اي  يددو  ( ،د2/353هددد  1405 -ال يدد ص ،اليبعددو: الي  يددو،  -المعدد    
هددد( ، تح يدد : مبددد  820يددي معدد ل  الخـيددو: لحمدد  بددد، مبدد  ال ال ل  دد      :



 
 

   

 

 المستفادة أحكام السياسة الشرصية 
 ينـرنــالوت وذي القـتي طـمن قص

               م. د. مؤيد نصيف جاسم
  3122كانون األول   (:) العدد

  387 

 

 الفراهيدي آداب جملة

 ،1985 اللديد  د اليبعدو: الي  يدو -ال ت   لحم  ي اق، ميبعو حلدمدو اللديد  
 .(6/575(، دالبح  الزخ    34دد33/ 1 

 .[ 247: ( ]الب  ة29 
 .[ 26]آ، مم ا، : م، اآليو (30 
 . 166( م  مو اب، خل د، ف31 
( ،د ال صددد، 6/568، دالبحددد  الزخددد     462( ي ظددد : م ددد ال  اي دددـميي، ف 32 

 .(3/97الب، حز   
 .[ 251( الب  ة : ] 33 
(، دال   الم يد  :مب  ال حم، بد، 258د  3/257( ي ظ : الا م  ألحل   ال  آ،  34 

 .(1/762بي د    - ، اـ، ال ي، ال يديي،  ا  ال   :  ا  ال ل  اللم
 .( 3/258الا م  ألحل   ال  آ،   (35 
 .274مب  الل ي  زي ا، ف  .( الم ت    م، قصف ال  آ،  36 
 .[83( ]الل   :37 
 ددددي  قيددددن،  ا  أحيددد ي التدددد اث الع بددددي ، بيدددد د  ، لب دددد ،  ;يدددي ظددددـ، ال دددد آ،  (38 

 .( 5/406  .  (1971هدد ددد 1391عو ،  اليبعو : ال  ب.
الب ايددو دال   يددو، تددملي : أ ددم مي، بدد، ممدد  بدد، لييدد  ال   ددي لبددد ال دد اي،  ا  ( 39 

 .(2/103بي د    -ال   : ملتبو المع    
مصدد   ابدد، لبددي  دديبو الم ددّم  اللت ن المصدد   يددي األح  يددث داآليدد  (: لبددد  (40 

هدد(، تح يد : لمد ، يد د  235للديي  :بل  مب  ال ب، محم  ب، لبي  يبو ا
هدددددد  1409، اليبعددو: األدلدد ،  -ال يدد ص  - ا  ال  دد : ملتبددو ال  دد   .الحددد 

 6/346). 
 .دم  بع ه ( 6/382يتح الب      ح صحيح البخ    الب، حا   ي ظ : (41 

 
 

   

 

 المستفادة أحكام السياسة الشرصية 
 ينـرنــالوت وذي القـتي طـمن قص

               م. د. مؤيد نصيف جاسم
  3122كانون األول   (:) العدد

  382 

 

 الفراهيدي آداب جملة

، ديتح الب      ح صحيح البخد    (2/103ي ظ : الب ايو دال   يو الب، ليي    (42 
 .دم  بع ه ( 6/382ب، حا   ال

(، ديدتح البد     د ح صدحيح البخد    البد،  140/  21ت  ي  ال از     ي ظ : (43 
 .دم  بع ه ( 6/382حا   

 .دم  بع ه ( 6/382يتح الب      ح صحيح البخ    الب، حا   ي ظ :  (44 
  الحد  ي ظ : المح   الدايز يي ت  ي  اللت ن العزيز ، تدملي : لبدد محمد  مبد (45 

 -لب دددد ،  -بدددد، د لددددن بدددد، مييددددو األ  ل ددددي،  ا  ال  دددد :  ا  اللتددددن العلميددددو 
 ، اليبعددو: االدلدد ، تح يدد : مبدد  ال ددـ  مبدد  ال دد يي محمدد  1993 -هددد1413

، ديددتح البدد     دد ح صددحيح (2/103(،د الب ايددو دال   يددو البدد، لييدد   9/385 
 دم  بع ه (، 6/382البخ    الب، حا   

 .[84، 83( ]الل   :46 
المعادد  الد دديي تددملي : أبدد اهي  مصددي   / لحمدد  الزيدد   / ح مدد  مبدد  ال دد    /  (47 

 .(2/881محم  ال ا  ،  ا  ال   :  ا  ال مدة، تح ي : مام  اللرو الع بيو  
 .(3/102ت  ي  اب، ليي    (48 
الت  ي، لعلد  الت زيد،، تدملي : محمد  بد، لحمد  بد، محمد  الر  د يي الللبدي،  ا  (49 

 ، اليبعدددو: ال ابعدددو 1983 -هدددد1403 -لب ددد ،  -ال  ددد :  ا  اللتددد ن الع بدددي 
 .(2/195الت  ي، لعلد  الت زي،  

تي ي  الل ي  ال حم، يدي ت  دي  لدـ  الم د ، ، المعد د  بددد   ت  دي  ال دع  (:  (50 
تددملي  : ال دديش : مبدد  الدد حم، بدد،   صدد  ال ددع   ، تح يدد  : مبدد  الدد حم، بدد، 

ـّ اللديحددد  ،  هدددددد دددددددد 1424 ا  ابددد، حدددز  بيددد د  ، لب ددد ، ددددد اليبعدددو األدلددد   معددد
 .485ف .  (2003

 .349الم ت    م، قصف ال  آ، ف (51 
 .[92، 85( ]الل   :52 
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(، دت  دي  اليعد لبي الاداه  3/540المح   الدايز يدي ت  دي  اللتد ن العزيدز   (53 
ب، مخلد  اليعد لبي، الح  ، يي ت  ي  ال  آ،(، تملي : مب  ال حم، ب، محم  

 .(2/394بي د    - ا  ال   : من  و األملمي للميبدم   
 .350(الم ت    م، قصف ال  آ، ف54 
 .[88، 86( ]الل   :55 
 .486( ت  ي  ال ع   ف 56 
 .[28( ]ف :57 
 .(15/191( ي ظ  : الا م  ألحل   ال  آ، لل  يبي  58 
 د ة داألمد اي ، محمدد  بد، أ دم مي، بد، ( ال  ة الرد اي يدي  صديحو ال دـيي، دال 59 

  1996 -هدد1417 - ال يد ص - ملتبو  زا  مصي   البد ز أب اهي  الا بتي ،
 ،1/159). 

 .350الم ت    م، قصف ال  آ، ف (60 
 .[88، 86(]الل   :61 
 .(196، 2/195دي ظ : الت  ي، لعلد  الت زي،  .486( ت  ي  ال ع   ف 62 
 .(11/60   ال  آ، لل  يبي  ( ي ظ  : الا م  ألحل63 
 .[97ددد  94( ]الل   :64 
دمالدددو األحلددد   الع ليدددو تدددملي : امعيدددو  .88( األ دددب   دال ظددد ة  البددد،  ادددي  ف 65 

 ،19المالددو،  ا  ال  دد : ل  خ  ددف تادد    لتددن، تح يدد :  ايددن هدددادي ي ف 
 . 27الم  ة 

يديي،  ا  ال  د :  ا  ( األ ب   دال ظ ة ، تدملي : مبد  الد حم، بد، لبدي بلد  ال د66 
،داأل دب   دال ظد ة   87، اليبعدو: األدلد  ف1403 -بي د   -اللتن العلميو 
، دال دامد  ، تدملي : ابد،  ادن الح بلدي،  ا  ال  د : ملتبدو  89الب،  اي  ف 

، دمالدو  112 ، اليبعدو: الي  يدو ال  مد ة 1999 -ملو  - زا  مصي   الب ز 
 . 28الم  ة  19ف األحل   الع ليو

 .29،الم  ة  19ف ( مالو األحل   الع ليو67 
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( الدددايز يدددي أي دد ح قدامددد  ال  ددف اللليدددو : الددد لتد  محمدد  صددد قي بدد، لحمددد  بددد، 68 
، اليبعو الخ م و  من  و ال   لو ، بي د  ، لب  ،. 260محم  البد  د ، ف 

   (2002هدد ددد 1422 
يدددن الحميدد   المعدد ي   لبددد ال ددي ة ال بديددو : تددملي : مبدد  الملدد  بدد، ه دد   بدد، ل (69 

، اليبعددو: األدلدد ، تح يدد : 1411 -بيدد د   -محمدد ،  ا  ال  دد :  ا  الايدد، 
 .(181دد 4/180يف مب  ال يد   ع   

(، د ال دددددي ة الحلبيدددددو يدددددي  دددددي ة األمدددددي، 181/ 4  ( ال دددددي ة ال بديدددددو البددددد، ه ددددد  70 
 -مع يدددو المدددممد،، تدددملي : ملدددي بددد، ب هددد ، الددد ي، الحلبدددي،  ا  ال  ددد :  ا  ال

 .(2/641  1400 -بي د  
 .(11/59( ي ظ  : الا م  ألحل   ال  آ، لل  يبي  71 
 .[8( ]اي  اي: م، اآليو 72 
 .(2/168(، دالت  ي، لعلد  الت زي،  5/245( ال   الم يد   73 
ابددد، ال مددد   هدددد :محمددد  بددد، مبددد  الداحددد  بددد، مبددد  الحميددد  بددد، م دددعد  اللمددد ،  (74 

م، لب   ملم ي الح  يو يي ال  ، الت      ه   الح    ، ال يدا   األص، ي  ال
هدد ،قد ، ال دخ د  يدي ح دف: ا دف مد ل  لهد، األ ص دمح د  لدلد   790دل    و 

العص  دص   التص  ي  ال  يعدو ل د ح ال  ايدو يدي ال  دف دالتح يد  يدي لصدد، 
دمدد   يددي يددد  الامعددو  دد ب   م دد ،  ددد و ، ال  ددف دالم دد ي ة يددي لصددد، الدد ي،

الب   الي ل  بمح  ، م، بع  ال د ، ال د ب ، تدملي : العـمدو محمد  بد،  . 861
 .( 2/202  -بي د   -ملي ال دل  ي،  ا  ال   :  ا  المع يو 

 .[33( ]الم ة ة : م، اآليو 75 
 .(1/175  ح   ، اب، م اف   (76 
 ( تبصدد ة الحلدد   يددي لصددد، األق دديو دم دد هي األحلدد  ، تددملي : ب هدد ، الدد ي، لبددي77 

الدي ي أب اهي  اب، ايم    مل ال ي، لبي مب  ال محم  ب، ي حدد، اليعمد  ، ، 
 ا   .تح يد : خد ق لح  ييدف دملد  مليدف دلتدن حدا ديف: ال ديش امد ، م م دلي 
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 .(2/232   2001 -هدد 1422لب د ،/ بيد د  ،  -ال   :  ا  اللتن العلميدو 
 .(1/298دالت اتين اي ا يو   ظ   الحلدمو ال بديو ( 

بدد، حبيددن التميمددي الع بدد    د  مدد، لبيددف مدد، ادد   مدد، ال بددي  ال  مدد ل( هددد: 78 
 )  ،د  م ف ال    ب،  مي، ،ق ، مب  ال حم، ب، لبي ح ت   ل   لبي مد 

 ال  مد لأ ح   ب، م صد  ل ف ق ،  ة، لحم  ب، ح ب، ديحي  ب، معي، م، 
بدي م دف ي د ، :هدد ب، حبين الع ب   ي د ال: ال  ع يدف قد ، مبد  الد حم،:  دمل  ل

 يش لم ابي ل  ي د م ف دي  ال    بد،  دمي، دال يعد   لبدد  دال اد    د  لدف 
ت دد ين اللمدد ، تددملي : يد دد  بدد، الزلددي مبدد ال حم، لبددد  . لبددد  اد  دبدد، م اددو

 - ا  ال  د : من  دو ال  د لو  ب    مدا  معد د ، .الحا ق المز ، تح ي :  
 .(30/162،  ، اليبعو: األدل 1980 - 1400 -بي د  

بددددد ن الحدددددبل يدددددي الددددد ي، دديددددد    قددددد   (3/314لخ ادددددف لبدددددد  اد  يدددددي  ددددد  ف   (79 
 3629). 

 .(2428( ب ن الحبل يي ال ي، دالمـزمو  ق    2/811(   ، اب، م اف  80 
 .(2/232  ( تبص ة الحل   الب، ي حد،81 
صد  بد، ميد   بد،  دليم ، ابد، ي د   األميد   بد، مبد  ال لبد مصعن هد:  (82 

ابدد، لخدد  م لدد  ،قدد ، صددحب  م للدد  م دد ي،  دد و دت  ددف بددف دبعبدد  العزيددز بدد، ،
الم ا د، دابد، دلبدي حد ز  دابد،  ي د   دابد، ل   دو دابد، المريد ة دتدديي ب لم ي دو 

 . 153ف يب    ال    ي .  و م  ي، دم ةتي، 
 .(2/134( المص   ال  ب   83 
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 ثبج ادلراجع ٔادلصادر 

 وىي بعد القرآن الكريي;

هدددد(،  458ال   دددي لبدددد يعلددد  محمددد  بددد، الح دددي، ال ددد اي   اااا ا حكااااي السااامطانية;3
هدد د  1421صدححف دملّدد  مليدف محمدد  ح مدد  ال  دي ، ا  اللتددن العلميددو،بي د   

2222) . 
: ال   ي لبد الح ، ملي ب، محم  بد، حبيدن ا ا حكاي السمطانية والو يات الدينية7

(،تح ي  مصدد   يدد  ل الح  ددت  ي،دمحم  هددد452البصدد   البردد ا   المدد د      
 .1أب اهي  الزملي، الملتن اي ـمي ،بي د  د  م  ، ي

لبدددد بلددد  محمددد  بددد، مبددد  ال المعددد د  ن ابددد، الع بدددي( المددد للي  اااا أحكااااي القااارآن;7
لب ددد ،، تح يددد : محمددد  مبددد  ال ددد     - ا  ال لددد  لليب مدددو دال  ددد   هدددد(،543  :
 .مي 

ي : مبدد  الدد حم، بدد، لبددي بلدد  ال دديديي،  ا  ال  دد :  ا  تددملااااا ا فااباه والنظااائر، 5
 .، اليبعو: األدل  1403 -بي د   -اللتن العلميو 

: تددملي : زيددد، الدد ي، ابدد،  ادددي  الح  ددي ،  ا  اللتددن العلميدددو ، ااااا ا فاااباه والنظااائر6
 .بي د  ، لب  ، 

لمختدد   محمدد  األمددي، بدد، محمدد  بدد، اااا أضااواء البيااان فااي إيضاااح القاارآن بااالقرآن، 7
، تح يددد : ملتدددن البحددددث دال  ا ددد   ،  ا  ال لددد  لليب مدددو  .الال دددي ال ددد  ييي

 . 1995 -هد 1415 - .بي د  - .دال   
بيد د   - ا  ال لد   محمد  ال د بي ي الخييدن، ا اإلقناع في ح  ألفاظ أباي فاجاع،8

 . ا  ال ل  ايق  ا لل  بي ي -، تح ي : ملتن البحدث دال  ا    1415 -
، تدددملي : أ ددم مي، بددد، ممددد  بددد، لييددد  ال   دددي لبدددد ال ددد اي،  ا  بداياااة والنياياااةااااا ال9

 .بي د   -ال   : ملتبو المع    
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، تددملي : العـمددو محمدد  بدد، ملددي الباادر الطااالع بمحاساان ماان بعااد القاارن السااابع
 -بي د   -ال دل  ي،  ا  ال   :  ا  المع يو 

 .الزي   الب، الم ت  ا البحر الزخار :
: بددد   الددد ي، محمددد  بددد، ب ددد    بددد، مبددد  ال ر المحااايط فاااي أ اااو  الفقاااواااا البحااا21

محمدد  محمدد   .الز ل ددي، تح يدد :  ددبي  صدصددف دخدد ق لح  ييددف دملدد  مليددف:  
 ، اليبعدددو: 2000 -هدددد 1421 -لب ددد ،/ بيددد د   -تددد م  ،  ا  اللتدددن العلميدددو 

 األدل ،
ل  ددد  : دزا ة ملدددي  ددد مي ا.(، تح يددد :  اااا بااادائع السااامك ، تاااأليف; إبااان ا زر )ي22

 الع ا ، اليبعو: األدل ، -ايمـ  
محمد  م ت د  الح ددي ي الزبيد  ، تح يدد :  اا تاااج العاروس ماان جاواىر القاااموس;23

 .مامدمو م، المح  ي،،  ا  ال  ايو
محمدد  بدد، أ ددم مي، بدد، أبدد اهي  لبددد مبدد  ال البخدد    الاع ددي، اااا التااأريك الكبياار ; 24

 .ل  د   ا  ال ل ، تح ي : ال ي  ه    ا
، مبد  ال د    بد،  ديش بد، مبد  ال اا تاريك النور السافر صن أخبار القرن العافار25

 .هد(1405بي د  اليبعو: األدل   - ا  اللتن العلميو  العي  د ي،
لبدد ال   دد   تااريك مدينااة دمفا  وذكاار فضاميا وتسامية ماان حمياا ماان ا ماثا ;ااا 26

ل  يعي، تح ي : محن ال ي، لبي  عي  ملي ب، الح ، اب، هبو ال ب، مب  ال ا
 ;.  1995 –بي د   -مم  ب، د امو العم   ،  ا  ال ل  

تددملي : ب هدد ، الدد ي، لبددي اااا تب اارة الحكاااي فااي أ ااو  ا قضااية ومناااى  ا حكاااي، 27
الدي ي أب اهي  اب، ايمد    دمل الد ي، لبدي مبد  ال محمد  بد، ي حدد، اليعمد  ، ، 

 ا   .مليددف دلتددن حدا دديف: ال دديش امدد ، م م ددلي تح يدد : خدد ق لح  ييددف دملدد  
 . 2001 -هد 1422لب  ،/ بي د  ،  -ال   :  ا  اللتن العلميو 
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، تملي : ال يش مب  الحي اللتد  ي، ا  )نظاي الحكومة النبوية(  ا التراتيب اإلدارية28
 .بي د  –اللت ن الع بي 

محم  الر   يي الللبي،  ا  تملي : محم  ب، لحم  ب، اا التسيي  لعموي التنزي ;، 29
 ، اليبعددددو: ال ابعدددددو 1983 -هدددددد1403 -لب دددد ،  -ال  دددد :  ا  اللتدددد ن الع بدددددي 

 .(2/195الت  ي، لعلد  الت زي،  
ممددد   الددد ي، لبدددد ال ددد اي أ دددم مي، بددد، ممددد  بددد، لييددد   القااارآن العظااايي; اااا تفساااير:2

 . 1421 –بي د   -هد( ،  ا  ال ل  774ال م  ي  :
لبدد سعود المسمى )إرفاد العق  السميي إلاى مزاياا القارآن الكاريي(، اا تفسير أبي ال31

 بي د  - ا  أحي ي الت اث الع بي  ال عد  محم  ب، محم  العم   ،
 .بي د  –البرد ، تح ي : خ ل  مب  ال حم، الع ،  ا  المع يو ا تفسير الب وي، 32
ايمد   لبدد  دعي  مبد  ;ا تفسير البيضاوي المسمى )أنوار التنزيا  وأسارار التأويا  (77

 .بي د   -ال ب، مم  ال ي از  البي  د ،  ا  ال ل  
يخد  الد ي، محمد   تفسير الرازي المعروف ب)التفسير الكبير أو مفاتيح ال يب(;ااا 34

اليبعددددو:  -بيدددد د   -بدددد، ممدددد  التميمددددي الدددد از  ال دددد يعي،  ا  اللتددددن العلميددددو 
 . (2222 -هد 1421األدل    

تدملي : مبد  الد حم، بد،  ثعاالبي)الجواىر الحساان فاي تفساير القارآن(،ااا تفسير ال35
بيدد د   -محمد  بد، مخلددد  اليعد لبي،  ا  ال  دد : من  دو األملمددي للميبدمد   

 2/394). 
، المعد د  بددد   ت  دي  ال دع  (:  تيسير الكريي الرحمن في تفسير كا ي المنااندددد 25

  ، تح يددد  : مبدد  الدد حم، بددد، تددملي  : ال دديش : مبدد  الددد حم، بدد،   صدد  ال ددع 
ـّ اللديحددد  ،  ا  ابددد، حدددز  بيددد د  ، لب ددد ، ددددد اليبعدددو األدلددد    هدددددد دددددددد 1424معددد

2223)  . 
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 دددي  قيدددن،  ا  أحيددد ي التددد اث الع بدددي ، بيددد د  ، لب ددد ،  فاااي ظااا   القااارآن ; اااا37
 .  (1971هدد ددد 1391اليبعو : ال  بعو ،  .

 .لي مب ال حم، لبد الحا ق المدز ، تح يد :  : تملي : يد   ب، الز تيذيب الكما  .
، 1980 - 1400 -بي د   - ا  ال   : من  و ال   لو  ب    مدا  مع د ،

 اليبعو: األدل ،
 - لبد م صد  محم  ب، لحم  األزه   :  ا  أحي ي الت اث الع بيتيذيب الم ة ، اا38

 ن اللرو ، اليبعو: األدل  ، تح ي : محم  مدص م من ت  ي2001 - بي د 
لبددد مبدد  ال محمدد  بدد، لحمدد  األ صدد    ال  يبددي،  ا   اااا الجااامع  حكاااي القاارآن،39

 .ال  ه ة –ال عن 
مبدد  الدد حم، بدد، اللمدد ، اددـ، الدد ي، ال دديديي،  ا  ال  دد :  ا  اااا الاادر المنثااور، :3

 - بي د  -ال ل  
م مي، بد، ، محمدد  بد، أ د ا الدرة ال راء فاي ن ايحة السا طين والقضااة وا ماراء41

  1996 -هد1417 - ال ي ص - ملتبو  زا  مصي   الب ز أب اهي  الا بتي ،
 ا  الرد ن     ن ال ي، لحم  ب، أ  يل ال  ايي، تح يد : محمد  حادي، اا الذخيرة;73

 . 1994 -بي د   -
ابد،  أباو حنيفاة; حافية رد المختار صمى الدر المختار فرح تنوير ا ب ار فقاودد 32

 .  (2222 -هد 1421 .بي د  .ال ل  لليب مو دال   م ب ي، ،  ا  
 هدد(،676لبدد زل يد  يحيد  بد،  د   ال ددد   : روضة الطالبين وصمدة المفتين;ا 44

 .هد1425 -بي د  ، اليبعو: الي  يو -الملتن اي ـمي 
:لليدد : محمدد  بد، يزيدد  لبددد مبدد ال ال زدي ددي،  ا  ال  دد :  ا   .ااااا ساانن اباان ماجااو77

 .، تح ي : محم  ينا  مب  الب قي- -ي د  ب -ال ل  
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تددملي :  ددليم ، بدد، األ ددعث لبددد  اد  ال ا ددت  ي األز  ،  ا  ااااا ساانن أبااي داود ;77
 .، تح ي : محم  محيي ال ي، مب  الحمي - -ال   :  ا  ال ل  

ـّ  ،من  ددو ال  دد لو د بيدد د  ،  اااا السياسااة الفاارصية ;47 ال دديش مبدد  الدهدد ن خدد
 . ( 1987هد د 1407  اليبعو الي ليو

الدد لتد  يد دد   ااااا السياسااة الفاارصية فااي ضااوء ن ااوص الفااريعة ومقا اادىا ;48
   (،1998هد د 1419،ملتبو دهبو د ال  ه ة ، اليبعو األدل    ال    د 

تملي : ملي بد، ب هد ، الد ي، الحلبدي،  اا السيرة الحمبية في سيرة ا مين المأمون،49
 .1400 –ي د  ب - ا  ال   :  ا  المع يو 

: تدملي : مبد  الملدد  بد، ه د   بد، ليدددن الحميد   المعد ي   لبددد  اااا السايرة النبويااة:4
، اليبعو: األدل ، تح ي : يدف 1411 -بي د   -محم ،  ا  ال   :  ا  الاي، 

 مب  ال يد   ع 
صد   الد ي، ملدي بد، ملدي بد، محمد  بد،  ااا فرح الطحاوياة فاي العقيادة السامفية;51

تح يددد  : لحمددد  محمددد   ددد ل  ملتبدددو  ا  التددد اث ، .هدددددد( 792ح  دددي  لبدددي العدددز ال
 ال  ه ة

 ددي   لحمدد  الدد   ي  لبددد الب لدد  ، ، تح يدد : محمدد  ملددي ،  ا   ااا الفاارح الكبياار;73
 .بي د  –ال   :  ا  ال ل  

ايمددد   لبدددد مبددد  ال محمددد  بددد،   اااحيح البخااااري المساااّمى)الجامع ال اااحيح (;اااا 53
مصي    ين البرد ،  ا  ابد، لييد  ,  .هد( ، تح ي :  256أ م مي، البخ     :

 . ( 1987 -هد  1427اليبعو: الي ليو،  -بي د   -اليم مو 

هدد(، 261لبد الح ي، م دل  بد، الحاد ق ال  دي   ال ي د بد     :  ا  حيح مسمي;77
 .بي د  -تح ي : محم  ينا  مب  الب قي  ا  ال   :  ا  أحي ي الت اث الع بي 

 .، اب، حا  ال ييميص  المحرقة صمى أى  الرفض والض   والزندقةاا ال وا55
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لبدددي أ دددح   أبددد اهي  بددد، ملدددي بددد، يد ددد  ال دددي از  ،  ايمددد  ااااا طبقاااات الفقيااااء، 56
 .بي د  – ا  ال ل   تح ي : خلي، الميل،

هددد ( ، ،ت دد ي  : الدد لتد  ح مدد  1381محمدد    دد  المظ دد    اااا صقائااد اإلماميااة، 57
 اي ا،، -ق  -ي ، ح  ي  اد ،ا ص   

لبد بلد  محمد  بد، مزيدز ال ا دت  ي، تح يد : محمد  ل يدن مبد  ااا غريب القرآن ; 58
  ،1995 -هد1416 -الداح  ام ا،،  ا  قتيبو 

أم   الح مي، لبد المع لي مب  الملد  بد، مبد  ال بد،  غياث ا مي والتياث الظمي;اا 59
مصدي   حلمدي،  .لمد ع  ،  يدنا  مبد  ا .هد(، تح يد :  472يد   الادي ي    

 . ( 1979اليبعو: األدل ،    -اي ل   يو  - ا  ال مدة 
، تدملي : لحمد  بد، ملدي بد، حاد  لبدد ال  د، اا فتح الباري فرح  احيح البخااري:5

بيددد د ، تح يددد : محدددن الددد ي،  -الع ددد ـ ي ال ددد يعي،  ا  ال  ددد :  ا  المع يدددو 
 .الخيين

ايم   لبدد محمد  ملدي بد، لحمد  بد،  دعي  بد،  ;ا الف   في المم  وا ىواء والنح 78
هددددد( ،تح يدددد  لحمدددد  ال ددددي   ددددي  لحمدددد  ملددددي ،الملتبددددو 456حددددز  األ  ل ددددي   : 

 .التديي يو ،ال  ه ة د مص 

لبددد ال   دد   ااااا الكفاااف صاان حقااائ  التنزياا  وصيااون ا قاوياا  فااي وجااوه التأوياا ;73
لم د  ،  ا  أحيد ي محمد  ب، ممد  الزمخ د   الخددا زمي، تح يد : مبد  الد زا  ا

 .بي د  -الت اث الع بي 
: تملي : محم  ب، مل   ب، م ظد  األي ي دي المصد  ،  ا  ال  د : ااا لسان العرب63

 .بي د ، اليبعو: األدل   - ا  ص    
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هددد( ، 822لحمدد  بدد، مبدد  ال ال ل  دد      : ماارثر اإلنافااة فااي معااالي الخ فااة;ااااا 64
اللديدد  د اليبعددو:  -يبعددو حلدمددو اللديدد  تح يدد : مبدد  ال ددت   لحمدد  يدد اق، م

 . 1985 الي  يو
تدددملي : امعيدددو المالدددو،  ا  ال  ددد : ل  خ  دددف تاددد     اااااا مجماااة ا حكااااي العدلياااة;65

 .لتن، تح ي :  اين هدادي ي
تملي : لبد محم  مب  الح  ب، د لن لمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، اا ا66

 -هدددددد1413 -لب ددددد ،  - ا  اللتدددددن العلميدددددو  بدددد، مييدددددو األ  ل دددددي،  ا  ال  ددددد :
  ، اليبعو: االدل ، تح ي : مب  ال ـ  مب  ال  يي محم 1993

هدد( ،  ا  179ايمد   لبدد مبد  ال م لد  بد، ل دل األصدبحي    المدونة الكبرى;اا 67
 .بي د  –ص    

، من  ددو ال  دد لو  للدد لتد  مبدد  اللدد ي  زيدد ا، ااااا المسااتفاد ماان ق ااص القاارآن ;68
 . (2009هدد ددد 1430    د، ، م   دد  د ي  ،اليبعو األدل   

لبددد  اااا م انف اباان أباي فاايبة المساّمى)الكتاب الم اانف فاي ا حاديااث وا ثاار(;69
هدد(، تح يد : لمد ، يد د  235بل  مبد  ال بد، محمد  بد، لبدي  ديبو اللدديي  :

 .هدددد 1409، اليبعو: األدل ،  -ال ي ص  - ا  ال   : ملتبو ال     .الحد 
 ( ،458لبددد يعلدد  محمدد  بدد، الح ددي، ال دد اي    ;، اااا المعتمااد فااي أ ااو  الاادين:6

 .ي:  ا  ال    ، الملتبو ال  قيو ،بي د  د لب  ،  د ي  زي ا، ح ا ،.تح ي :  
تملي : أبد اهي  مصدي   / لحمد  الزيد   / ح مد  مبد  ال د    /  ::اا المعجي الوسيط71

  ا  ال مدة، تح ي : مام  اللرو الع بيومحم  ال ا  ،  ا  ال   : 
محمد  الخييدن ال د بي ي  مد،  اا م ني المحتاج إلى معرفة معاني ألفااظ المنيااج;73

 .بي د  –لمي ، ملم ي ال  يعيي، يي ال  ، الع    ال ا  (،  ا  ال ل  
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لبد محم  مبد  ال بد، لحمد  بد،  ا الم ني في فقو اإلماي أحمد بن حنب  الفيباني;77
 .هد1425 –اليبعو: األدل   بي د  - ا  ال ل   هد( ،622 امو الم   ي  ق
: لبددد ال   دد  الح ددي، بدد، محمدد  ،  ا  ال  دد :  ا  ااا المفااردات فااي غريااب القاارآن74

 .لب  ،، تح ي : محم   ي  ليـ ي -المع يو 
لبددددد الح دددد، ملددددي بدددد، أ ددددم مي،  مقااااا ت اإلساااا ميين واخاااات ف الم اااامين; ااااا75

بيد د ،  -د( ، تح ي : هلمد   يت ،  ا  أحي ي الت اث الع بي ه332األ ع    
 . اليبعو: الي ليو

 هدد( ،828مبد  الد حم، بد، محمد  بد، خلد د، الح د مي    ا مقدمة ابن خمادون;77
  ا  اللتن العلميو،بي د  د لب  ، ،تدزي  ملتبو مب ل لحم  الب ز د ملو المل مو

بدد، محمدد  بدد،  دد ل  بدد،  دددي ،، تح يدد : أبدد اهي   منااار الساابي  فااي فاارح الاادلي ; 77
 .هد1425 -ال ي ص ،اليبعو: الي  يو،  -ملتبو المع     مص   ال لعاي،

لبي ال  ق مب  ال حم، بد، ملدي بد، محمد  بد،  :اا المنتظي في تاريك المموك وا مي78
 .هد ( 1358بي د ، اليبعو: األدل     – ا  ص     الادز  ،

ال ي، خلي، ب، ليب  الص   ، تح يد : لحمد  األ  د ندي صـح اا الوافي بالوفيات، 79
 . 2000 -هد1420 -بي د   -دت لي مصي  :  ا  أحي ي الت اث 

الدد لتد  محمدد  صدد قي بدد، لحمدد  بدد،  اااا الااوجيز فااي إيضاااح قواصااد الفقااو الكميااة ;:7
، اليبعدو الخ م دو  من  دو ال  د لو ، بيد د  ، لب د ،. 260محم  البد  دد ، ف 
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Abstract 
It is obvious that the Addasid Poets draw their raw material 

of the artistic image from the reality of the majestic Addasid 
civilization which impressed them . So their wording show 
civilized meaning . 

Then it turns out that the Addasid era , until the end of the 
third century of the Hegira , was one of the most prosperous eras 
due to the civilization and bliss bestowed on people at that time . 

Not only all reason and factors of growth of civilization are 
available , Mesopotamia is a fruitful land to establish elegant 
civilization at the time as well . poets find themselves amid such 
civilization and within the bliss of palaces of caliphs who confer 
majesty and reverence on them , and also convey to their palaces 
what they have found in Persia courts . That makes them worthy 
of adoration in eyes of poets who celebrate signs of civilization 
and sublimity and where . Their poems are perpetuate that legacy 
to which we pay homage till now . 



 
 

   

 

 
 اليهود واالمتيازات
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 د. نايف عبد نايف النجم
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  اليهىد واالمتيازات األجنبية يف بالد الشام
 يف القرن التاسع عشر

                                     د. نااااااااايف عبااااااااد نااااااااايف الاااااااانجم    
 ن

                 جامعااة كوكااولي كليااة التوبيااةي رياام التاااوي   
 ن

 ملخص البحث 
الشاـ في يتناوؿ البحث اثر االمتيازات االجنبية عمى اوضاع الييود في بالد 

القرف التاسع عشر ، حيث تـ استعراض اوضاعيـ في الدولة العثمانيةو منذ ظيورىا 
والكيفية التي عومؿ بيا ىؤالء ، والمعاىدات التي عقدتيا الدولة العثمانية مع الدوؿ 
االوربية مع الدوؿ االوربية وما تضمنتيا ىذه المعاىدات مف حقوؽ لمرعايا العثمانييف 

يف ، فضال عف انعكاس ىذه االمتيازات عمى اوضاع الييود مف مف غير المسمم
النواحي االقتصادية واالجتماعية والثقافية والتعميمية والسياسية ، مف خالؿ التغير 

 الذي طراء عمى اوضاعيـ في جميع ىذه المجاالت سمبا كاف اـ ايجابا .
 األقليات يف الدولة العثمانية)اجلذور والتطبيق(: 

غير المسمميف مف الشريعة االسالمية ، عندما  ياسة العثمانية تجاهانطمقت الس
عامػػػؿ القػػػررف الكػػػريـ ىػػػؤالء معاممػػػة حسػػػنة ضػػػمف ضػػػوابط وشػػػروط معينػػػة ، قػػػاؿ ا  
تعالى))والتجػػادلوا اىػػؿ الكتػػاا اال بػػالتي ىػػي احسػػف اال الػػذيف ظممػػوا مػػنيـ وقولػػوا رمنػػا 

 . (1)احد ونحف لو مسمموف((بالذي انزؿ الينا وانزؿ اليكـ وألينا وأليكـ و 
، اذ عػد  (2)كما حثت االحاديث النبوية الشػريفة عمػى حسػف معاممػة اىػؿ الذمػة

جميور العمماء قتؿ المسمـ لمػذمي مػف الكبػاور ودلػيميـ فػي ذلػؾ قػوؿ الرسوؿ)صػمى ا  
ي  لػػـ يػػرح راوحػػة الجنػػة ، واف ريحيػػا ليوجػػد مػػف مسػػير   ي  عميػػو وسػػمـ( قمػػف قتػػؿ معاىػػدا ي 
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فاالسػػػالـ اقػػػر الىػػػؿ الذمػػػة التمتػػػع بالحريػػػة فػػػي ظػػػؿ مجتمػػػع يسػػػوده   (3)امػػػا  اربعػػػيف ع
التسامح واآلخاء والعػدؿ والمسػاوا   فميػـ حريػة الديانػة مػف خػالؿ ممارسػة شػعاورىـ فػي 

، فضػال  عػف الحريػة فػي ممارسػة االنشػطة االقتصػادية ، مػع (4)الكناوس والمعابد بحريػة
الذمة العديػد مػف المناصػا كاالمػار  وقيػاد   بعض القيود مف حيث عدـ جواز تقمد اىؿ

الجػػػػيش وعػػػػدـ جػػػػواز االنخػػػػراط بػػػػو مػػػػع الػػػػزاميـ بػػػػدفع مبمػػػػ  معػػػػيف مػػػػف المػػػػاؿ سػػػػمي 
 .(5)بالجزية

اتسمت سياسة الدولة العثمانية بالتسامح تجاه سكاف البمداف المفتوحػة ، وبقػدر 
مدينػػػة  ـ( سػػػمح لمييػػػود فػػػي6231-6231تعمػػػؽ االمػػػر بػػػالييود فػػػاف السػػػمطاف اورخػػػاف)

بورصػػة باقامػػة شػػعاورىـ الدينيػػة مػػف خػػالؿ اقامػػة معبػػد ليػػـ ، فضػػال  عػػف السػػماح ليػػـ 
 . (6)بالسكف في حار  خاصة بيـ االمر الذي جعمو اوؿ سمطاف اعطى لمييود امتيازا  

استمرت سياسة االنفتاح عمى الييود مف قبؿ السػالطيف العثمػانييف فيمػا بعػد ، 
ـ( الػػػػػػػػذي فػػػػػػػػتح القسػػػػػػػػطنطينية 6546-6536ففػػػػػػػػي عيػػػػػػػػد السػػػػػػػػمطاف محمػػػػػػػػد الثػػػػػػػػاني)

ـ( اخذت اوضاع غير المسمميف منحا  جديدا  نتيجة لدخوؿ اعداد كبيػر  مػف 6532عاـ)
الذي نظـ حياتيـ فػي  (7)ىؤالء في حوز  الدولة العثمانية ، مف خالؿ وضع نظاـ الممؿ

 . (8)الدولة  واصبحت تسير عمى اسس تنظيمية واضحة مف حيث القوانيف والممارسة
اصبحت كؿ مجموعة تسمى ممة وتدير شؤونيا بنفسيا مف خالؿ ايجاد قانوف 
يػػنظـ ذلػػؾ  والشػػخص المسػػؤوؿ امػػاـ الدولػػة يسػػمى))ممة باشػػي(( اذ اعتػػرؼ السػػمطاف 

اعمػػى  (9)بػػالييود كممػػة ومػػا ترتػػا عمػػى ذلػػؾ مػػف الحقػػوؽ المتمثمػػة باعتبار))الحاخػػاـ((
،  (10) عػف كونػو رويسػيـ السياسػيمنصا ديني بصفتو رويس الطاوفة الروحي ، فضػال  

لذا بدأ  (11)وتـ االعتراؼ بممكية ىؤالء الخاصة والحرية في ممارسة النشاط االقتصادي
فػػي الدولػػة العثمانيػػة خػػالؿ مػػد  حكػػـ السػػمطاف محمػػد الفػػاتح، والسػػيما بعػػد فػػتح نفػػوذىـ 

فػػي المرافػػؽ القسػطنطينية، فاصػػبح الييػػود جػػزءا  مػػف الدولػػة العثمانيػػة ، اذ تغمغػػؿ ىػػؤالء 



 
 

   

 

 
 اليهود واالمتيازات

 األجنبية في بالد الشام

 د. نايف عبد نايف النجم
  3122 كانون األول  (9) العدد

  265 

 

 الفراهيدي آداب جملة

التجاريػػػػػة والصػػػػػناعية مػػػػػف خػػػػػالؿ امػػػػػتالكيـ المحػػػػػالت الكبيػػػػػر  فػػػػػي ازميػػػػػر وسػػػػػالنيؾ 
 . (13)الى الحد الذي ُعّد ذلؾ حدا  فاصال  في تاريخ الييود العثمانييف (12)واستانبوؿ

حدثت اليجر  الييودية عمى نطاؽ واسع الى اراضي الدولة العثمانيػة فػي عيػد 
ـ( قػػادميف مػػف اسػػبانيا بعػػد سػػقوط غرناطػػة  بيػػد 6363-6546السػػمطاف بايزيػػد الثػػاني)

ـ ، اذ ىربػػوا مػػع مػػف اسػػتطاع اليػػرا مػػف المسػػمميف وقػػد))ىرا الييػػود 6513االسػػباف 
 . (14)االسباف المضطيدوف في جموع ىاومة فمـ يمجووا اال الى تركيا((

كمػػا حػػدثت ىجػػر  مماثمػػة فػػي نيايػػة القػػرف الخػػامس عشػػر مػػف وسػػط اوربػػا الػػى 
لة العثمانية ، فسكف ىؤالء مختمػؼ المػدف بمػا فييػا اسػتانبوؿ ، فكػانوا خيػر اراضي الدو 

 (15)داعػػـ لمحػػرؼ المختمفػػة والتجػػار  ، اذ تولػػوا مكانػػة ميمػػة والسػػيما فػػي الشػػؤوف الماليػػة
واستقر قسـ كبير منيـ في سالنيؾ ، فضال  عف الجزاور وتونس وليبيػا ومصػر وسػوريا 

 . (16)وفمسطيف
ـ( وبعد اف اصبحت بالد الشػاـ 6331-6363ـ االوؿ)وفي عيد السمطاف سمي

، بدا ييود اوربا يياجروف الييػا واقػاموا بنحػو خػاص  (17)ـ6361تابعة لمدولة العثمانية 
في االماكف المقدسة)القدس ، الخميؿ ، طبريا ، صفد( اذ منحيـ السػالطيف العثمػانيوف 

 . (18)االماف وعامموىـ معاممة حسنة
الييػػػود فػػػي الدولػػػة العثمانيػػػة ، بػػػانيـ تمتعػػػوا بحريػػػة يمكػػػف القػػػوؿ عػػػف اوضػػػاع 

، وبقػػػدر كبيػػػر مػػػف االسػػػتقالؿ الػػػذاتي واالداري والطػػػاوفي ، فكػػػاف الحاخػػػاـ  (19)العبػػػاد 
)باشػػػػي( ممثػػػػؿ الييػػػػود امػػػػاـ الحكومػػػػة العثمانيػػػػة ، كمػػػػا سػػػػمح ليػػػػـ اختيػػػػار رؤسػػػػاويـ 

حكمػػة الييوديػػة الػػروحييف بحريػػة ، فضػػال  عػػف حػػؿ الخالفػػات فيمػػا بيػػنيـ مػػف خػػالؿ الم
والنظػػر فػػي القضػػايا المدنيػػة كػػالزواج والطػػالؽ  (20)التػػي تحكػػـ بيػػنيـ بموجػػا شػػريعتيـ

والنفقػػة ، مػػػع اسػػػتثناء الجػػػراوـ الكبػػػرت والقضػػػايا المتعمقػػة بػػػامف الدولػػػة التػػػي كانػػػت مػػػف 
، وتمتعت مدارسيـ الطاوفية باستقالؿ ثقافي ذاتي مف خالؿ عدـ  (21)اختصاص الدولة
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، حتػى وصػؼ نيوضػيـ  (22)اؿ التي تجمع لمؤسساتيـ الخيرية والتعميميةالتدخؿ باألمو 
 .(23)في القرف السادس عشر بانو النظير لو

 يف الدولة العثمانية  (24)االمتيازات االجنبية
عقدت الدولة العثمانية عد  اتفاقيات مع العديد مف الدوؿ االوربية ، اذ اتخذت 

ـ 6323تسػمى باالمتيػازات االجنبيػة عػاـ الشكؿ الرسمي لممعاىدات معيا ، واصػبحت 
ـ مػػػع البندقيػػة ، حيػػػث نػػاؿ تجارىػػػا تسػػػييالت 6535، بػػالرغـ مػػػف توقيػػع معاىػػػد  عػػاـ 

 .(25)كثير  في حماية الممتمكات وتبادؿ السمع والتنقؿ ، وكانت ذات طابع تجاري بحت
 ، اذ عقػػدت الدولػػة العثمانيػػة (26)ـ البدايػػة الحقيقيػػة لالمتيػػازات6323يعػػد عػػاـ 

معاىػػػد  او اتفاقيػػػة مػػػع فرنسػػػا فػػػي ذلػػػؾ العػػػاـ ، عنػػػدما وضػػػعت ىػػػذه المعاىػػػد  نظامػػػا  
لالمتيػػازات وشػػرعيتيا بصػػور  رسػػمية حصػػؿ بموجبيػػا الفرنسػػيوف عمػػى امتيػػازات تجاريػػة 

، اال اف ىػػؤالء لػػـ تكػػف ليػػـ ايػػة امتيػػازات عمػػى حسػػاا  (27)واسػػعة فػػي الدولػػة العثمانيػػة
، بػالرغـ مػف انيػػـ حصػموا فيمػػا  (28)المػػد  عمػى االقػػؿ رعايػا الدولػة العثمانيػػة خػالؿ ىػذه

 .(29)بعد عمى حقوؽ اكثر مف رعايا الدولة انفسيـ
ُفِسػػرع عقػػد الدولػػػة العثمانيػػة ليػػػذه المعاىػػد  تفسػػيرات عديػػػد  ، منيػػا اف الػػػدوافع 

،  (30)السياسػػية كانػػت العامػػؿ االىػػـ بغيػػة كسػػا ود فرنسػػا الػػى جانػػا الدولػػة العثمانيػػة
رخر يعطي االولوية لمجانا االقتصادي ، بعد اف شعرت الدولة العثمانية وىناؾ تعميؿ 

بػػالقمؽ مػػف جػػراء تحػػوؿ تجػػار  الشػػرؽ مػػف اراضػػييا نحػػو طريػػؽ رأس الرجػػاء الصػػالح ، 
، بينمػا فسػر  (31)وزياد  االىتماـ باالراضي الجديد  في قار  امريكا عمػى حسػاا الشػرؽ

( فبػػػدأوا 6311-6331القػػػانوني)بعضػػػيـ ذلػػػؾ نتيجػػػة ضػػػعؼ السػػػالطيف بعػػػد سػػػميماف 
بالتودد لالوربييف ، فكانت االمتيػازات مزيػدا  مػف الحقػوؽ ليػؤالء االوربيػيف عمػى حسػاا 

، ولكف ينبغي اف تفيـ سياسات الدوؿ عمى انيا نابعة مف عػد  اعتبػارات او  (32)الدولة
سياؽ  عوامؿ وليس عامؿ واحد ، لذا يمكف القوؿ عف ىذه االمتيازات بانيا التخرج مف



 
 

   

 

 
 اليهود واالمتيازات

 األجنبية في بالد الشام

 د. نايف عبد نايف النجم
  3122 كانون األول  (9) العدد

  267 

 

 الفراهيدي آداب جملة

العادات التي كانت متبعة في معاممة التجػار االجانػا ، فضػال  عػف اعتبػار العثمػانييف 
باف الشريعة االسالمية تقر ىكذا نوعا  مػف االتفاقيػات  فضػال  عػف روح العصػر الجديػد 

 . (33)الذي قاد الى تطور في عالقات الدوؿ مع بعضيا
ا  عػف رعايػا الدولػة العثمانيػة اف االمر الجدير بالذكر اف المعاىد  لـ تذكر شيو

، وقػػد  (34)ـ6115مػػف غيػػر المسػػمميف ، اذ ورد ذكػػر ىػػؤالء ألوؿ مػػر  فػػي اتفاقيػػة عػػاـ 
اضيفت الى ىذه المعاىد  تعيػدات جديػد  ففػي المػاد  الرابعػة منيػا اعتػرؼ لممػؾ فرنسػا 

، ولػػػـ  (35)بحػػػؽ حمايػػػة النصػػػارت الكاثوليػػػؾ مػػػف رعايػػػا دوؿ اوربػػػا فػػػي الدولػػػة العثمانيػػػة
تقتصر العالقة بيف الدولة العثمانية وفرنسا عمى ىذه المعاىد  ، بؿ اعقبتيا العديد مف 

 ، 6346،6311،6115،6164، 6311المعاىػػػػػػػػػػػدات منيػػػػػػػػػػػا ماعقػػػػػػػػػػػد فػػػػػػػػػػػي االعػػػػػػػػػػػواـ
، عممػػػػػػػا  اف المعاىػػػػػػػد  االخيػػػػػػػر  التعنػػػػػػػي نيايػػػػػػػة 6151، وعػػػػػػػاـ 6151،6151،6112

بحت سػػارية المفعػػوؿ حتػػى لػػو االمتيػػازات ، بػػؿ انيػػا اتسػػمت بصػػفة الػػدواـ ، كونيػػا اصػػ
 . (36)مات السمطاف او عزؿ

ونتيجة لذلؾ اف المصالح االقتصادية كانت تػتتي فػي المقػاـ االوؿ فػي تشػكيؿ 
، حاولػت الػدوؿ االوربيػة االخػرت بسػبا ذلػؾ منافسػة (37)الدبموماسية االوربية وتوجيييػا

ة ارسػػاء قواعػػدىا فرنسػػا فػػي الحصػػوؿ عمػػى امتيػػازات مماثمػػة فػػي الدولػػة العثمانيػػة، بغيػػ
ـ 6341االقتصػػادية فييػػا ، فكانػػت انكمتػػرا السػػباقة فػػي ىػػذا المجػػاؿ عنػػدما عقػػدت عػػاـ 

معاىػػػد  مػػػع الدولػػػة العثمانيػػػة تضػػػمنت اثنتػػػاف وعشػػػروف مػػػاد  ، حػػػددت فييػػػا الحقػػػوؽ 
الممنوحة ليـ ، وكانت مماثمة لممعاىدات الفرنسية مف حيث حرية التجػار  واالقامػة فػي 

ـ وبروسيا عػاـ 6161ـ وروسيا عاـ 6162، ثـ تبعتيا ىولندا عاـ  (38)ةالدولة العثماني
، كمػػػػا عقػػػػدت  (39)ـ وكػػػػؿ الػػػػدوؿ االوربيػػػػة عػػػػدا سويسػػػػرا6464والنمسػػػػا عػػػػاـ  ـ6151

ـ مػػػع الواليػػػات المتحػػػد  االمريكيػػػة تضػػػمنت فػػػتح القنصػػػميات 6434معاىػػػد  فػػػي عػػػاـ  
ركيػػة ، وتعيػػدت فييػػا بينيمػػا ، فضػػال  عػػف بنػػود تتعمػػؽ بخفػػض الضػػراوا والرسػػوـ الكم
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 (40)الدولة العثمانية بمعاممة التجار االمريكاف كما يعامػؿ تجػار الػدوؿ االوربيػة االخػرت
، عمما  اف ىذه المعاىدات لـ تكف اقتصادية فقط انما كانت ذات ابعاد سياسية كذلؾ ، 
كمػػا اف ىػػذه الػػدوؿ لػػـ تقتصػػر فػػي عالقاتيػػا مػػع الدولػػة العثمانيػػة عمػػى معاىػػد  واحػػد  

حسا ، بػؿ عقػدت اكثػر مػف معاىػد  معيػا العتبػارات تتعمػؽ بحصػوليا عمػى تنػازالت ف
 . (41)منيا مع استمرار ضعؼ الدولة العثمانية اكثر مف السابؽ مع تقادـ الزمف

تضػػمنت بعػػض بنػػود المعاىػػدات المبرمػػة ، السػػماح لالوربيػػيف عمػػى االسػػتقرار 
الوربيػة( ، فاصػبح ليػـ الحػؽ فػي في الدولة العثمانيػة وظيػر مػااطمؽ عميػو )الجاليػات ا

التجػػػار  بحريػػػة والمالحػػػة مػػػع تحديػػػد الرسػػػـو الكمركيػػػة عمػػػى البضػػػاوع ، ومنعػػػت الدولػػػة 
وموظفييػػػا مػػػف اسػػػتخداـ العنػػػػؼ ضػػػدىـ  فضػػػال  عػػػف ضػػػػماف حريػػػة العبػػػاد  ليػػػػؤالء ، 
واحتراـ مساكنيـ ، فاصبح بمرور الػزمف ومػع اسػتمرار نظػاـ االمتيػازات لمقنصػؿ الحػؽ 

بػػيف رعايػػا دولتػػو ، والمجػػوء الػػى السػػمطاف فػػي تنفيػػذ االحكػػاـ فػػي حالػػة وجػػود  فػػي الحكػػـ
، مف خالؿ تشكيؿ محاكـ قنصمية  (42)صعوبات تحوؿ دوف امكانية تنفيذ ىذه االحكاـ

خاصة ذات صالحيات كاممة لمنظر في الػدعاوت التػي تخػص رعايػا القنصػمية ، وكػاف 
نػػاء  عمػػى ذلػػؾ فػػاف االحكػػاـ الصػػادر  القنصػػؿ ىػػو الػػذي يتػػولى امػػر القضػػاء بنفسػػو ، وب

، مما يدؿ عمػى وجػود ثناويػة السػمطة فػي الدولػة  (43)تنفذ عمى اراضي الدولة العثمانية 
العثمانيػػة ، طالمػػا اف القنصػػمية تحكػػـ بمنػػتت عػػف قػػوانيف الدولػػة ، فػػانعكس ذلػػؾ بنحػػو 

ويس ىػػو ، والسػػيما اف عمػػؿ القناصػػؿ والسػػفراء الػػر  (44)سػػمبي عمػػى ىيبػػة الدولػػة وامنيػػا
الػػػدفاع عػػػف مػػػواطنييـ وامالكيػػػـ ومصػػػالحيـ ، مػػػف خػػػالؿ محاولػػػة تطبيػػػؽ ماجػػػاء فػػػي 

 .(45)االمتيازات الممنوحة
اضػػػيفت بمػػػرور الػػػزمف الػػػى المعاىػػػدات الجديػػػد  بنػػػود تعطػػػي الحػػػؽ لالجانػػػا 
حمايػػة غيػػر المسػػمميف ، بحيػػث اصػػبح الكثيػػر مػػف النصػػارت والييػػود بمثابػػة مػػواطنيف 

والسػػػػيما اذا عممنػػػػا اف  (46)تػػػػولى حمػػػػايتيـ مػػػػف خػػػػالؿ القناصػػػػؿلمػػػػدوؿ االوربيػػػػة التػػػػي ت
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االمتيػػػػازات تعطػػػػي قناصػػػػؿ الػػػػدوؿ االخػػػػرت اسػػػػتقالال  تامػػػػا  فػػػػي تنظػػػػيـ وتقريػػػػر شػػػػؤوف 
 . (47)مواطنييـ في القضايا التجارية والحقوقية والجزاوية عمى وفؽ قوانينيـ الخاصة

متيػػازات الحصػػوؿ ينبغػػي االشػػار  الػػى اف الدولػػة العثمانيػػة توخػػت مػػف ىػػذه اال
، فضػػال  عػػف محاولػػة االسػػتفاد  مػػف خبػػرات الغػػرا ، بػػالرغـ  (48)عمػػى منػػافع اقتصػػادية

مف كوف النتاوج جاءت عكسية مف النػواحي السياسػية واالقتصػادية مػف خػالؿ السػيطر  
التػػي فرضػػتيا الػػدوؿ الغربيػػة عمػػى الدولػػة العثمانيػػة عنػػدما اصػػبحت قػػادر  عمػػى التػػاثير 

والسػيما اف ىػذه االتفاقيػات كمعاىػد   (49)خمية ليا كمعاممة اىػؿ الذمػةعمى السياسة الدا
ـ قػػػد حػػػدت مػػػف مقػػػدر  الدولػػػة العثمانيػػػة عمػػػى فػػػرض 6424بالطػػػة ليمػػػاف مػػػع بريطانيػػػا 

ضػػراوا جديػػد  وفتحػػت اسػػواؽ الػػبالد لمتجػػار االجانػػا ، واباحػػت ليػػـ حريػػة االسػػتيراد 
% فقػػط 3مسػػتورد  واصػػبحت والتجػػار  بعػػد اف تػػـ تخفػػيض الضػػراوا عمػػى البضػػاوع ال

، ثـ (50)%2% وعمى السمع العابر  63بينما بمغت الضريبة المفروضة عمى الصادرات 
عقدت معاىد  مع فرنسا ومعظـ الدوؿ االوربية االخرت نصت الػى حػد مػا عمػى البنػود 

، ثػػـ بعػػد ذلػػؾ اصػػبح ىنػػاؾ تخفيضػػا  (51)نفسػػيا التػػي تضػػمنتيا المعاىػػد  مػػع بريطانيػػا
% وفػػؽ المعاىػػدات التجاريػػة 4% الػػى 61يػػة عمػػى السػػمع االجنبيػػة مػػف لمرسػػـو الكمرك

% سػػنويا 6مػػع العمػػؿ عمػػى تخفيضػػيا  (52)ـ6413المعقػػود  مػػع البمػػداف االوربيػػة عػػاـ 
، االمػػر الػػذي ادت الػػى وضػػع االقتصػػاد العثمػػاني تحػػت  (53)%6تبمػػ  نسػػبتيا  أف الػػى

رت حرمػاف االجانػا مػف امػتالؾ ، عمما  اف الدولػة العثمانيػة قػر  (54)نفوذ الدوؿ االوربية
، بعػػد اف كانػػت قػػد بػػدات بعقػػد المعاىػػدات  (55)العقػػارات ، وحاولػػت جاىػػد  تطبيػػؽ ذلػػؾ

ـ 6451الجماعية مع الدوؿ االوربية كتمؾ التي عقدتيا مع فرنسا وانكمترا وبمجيكػا عػاـ 
 . (56)والحاح الدولة عمى تطبيؽ بنود ىذه االتفاقيات
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ـو الداخميػة كميػا عػف التجػار  واسػتمر تحصػيؿ ـ الغيت الرس6415بحموؿ عاـ 
% مػػف قيمػػة المػػػواد المنقولػػة بحػػػرا مػػف واليػػػة عثمانيػػة الػػػى اخػػرت او مػػػف مدينػػة الػػػى 4

 .(57)اخرت
انعكسػػت ىػػذه االمتيػػازات ومػػا تضػػمنتو المعاىػػدات المختمفػػة مػػف حقػػوؽ لمػػدوؿ 

دما اصػبحت المختمفة فػي الدولػة العثمانيػة ، وبنحػو سػمبي عمػى االقتصػاد العثمػاني عنػ
الدولػػػة العثمانيػػػة غيػػػر قػػػادر  عمػػػى حمايػػػة االنتػػػاج المحمػػػي ، واقبػػػؿ النػػػاس عمػػػى شػػػراء 
المنتجات االجنبية المستورد  ، فكسر االنتاج المحمي مع تدىور الصناعات الوطنيػة ، 
واختؿ الميزاف التجاري ، ممػا جعػؿ الدولػة تشػكو مػف عجػز مػالي كبيػر ، لػـ تػر الدولػة 

، اذ شػيد عصػر السػػمطاف عبػد العزيػػز    (58)ال باالسػػتدانة مػف الخػػارجسػبيال  لمعالجتػو ا
ـ االنييار المالي لمدولة وارتفاع نسبة التضخـ ، فاعمنت الدولة افالسيا 6416-6411
حتى تـ تشكيؿ لجنة)ادار   (59)ـ عندما لـ تستطع دفع الديوف المترتبة عمييا6413عاـ 

ع بعػض واردات الدولػػة العثمانيػة تحػػت ـ تػـ بموجبيػػا وضػ6446الػديف العػاـ( فػػي عػاـ 
، اذ  (60)تصػػرؼ ىػػذه المجنػػة كػػواردات الطوابػػع الماليػػة والممػػح والسػػمؾ والحريػػر والتبػػ 

اسػتطاعت الدولػػة دفػع مبػػال  كبيػر  وبنحػػو مسػتمر خػػالؿ السػنوات الالحقػػة والسػػيما واف 
 ( مميػػػوف جنيػػػو611( مميػػػوف جنيػػػو اسػػػترليني الػػػى)616الػػػديوف العثمانيػػػة خفضػػػت مػػػف)

 . (61)%6استرليني مع تخفيض الفواود الى 
وتػػػدار لجنػػػة الػػػديف ىػػػذه عػػػف طريػػػؽ مجمػػػس مكػػػوف مػػػف سػػػبعة اعضػػػاء ، وىػػػـ 
بريطاني وفرنسي ونمساوي والماني وايطالي وعثماني ، فضال  عػف ممثػؿ عػف صػيارفة 

 . (62)غمطة ، ويرأس المجمس بالتناوا العضواف الفرنسي والبريطاني
الغيت الضػريبة  6111% ، وفي عاـ 3الى  ـ خفضت الرسوـ6111في عاـ 

عف جميع السمع ما عدا القميؿ منيػا ، وعػادت الدولػة العثمانيػة فيمػا بعػد تطالػا الػدوؿ 
 .(63)االوربية بزياد  الرسـو الجمركية لخدمة التنمية
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وفيمػػا يتعمػػؽ بػػبالد الشػػاـ فانيػػا وقعػػت تحػػت االحتاللػػيف الفرنسػػي والبريطػػاني ، 
ـ ، امػا الدولػة العثمانيػة 6131الجنبية فييا بموجا نظاـ االنتػداا فالغيت االمتيازات ا

 . (64)ـ حيث تخمصت مف نظاـ االمتيازات6132فقد استمر ىذا النظاـ حتى عاـ 
 .(65)انعكاس االمتيازات االجنبية على اوضاع اليهىد يف بالد الشام

واحي يعػػد القػػرف التاسػػع عشػػر نقطػػة تحػػوؿ فػػي تػػاريخ الواليػػات العربيػػة مػػف النػػ
السياسية واالقتصادية واالجتماعية بسبا التغمغؿ االوربي فييا ، ومف جممة مانتج عف 
ذلؾ اف ظيرت فوات جديػد  مرتبطػة بيػذه التحػديات كالبرجوازيػة التػي ارتبطػت بػالغرا 

، ومػف البػدييي اف يشػكؿ  (66)، فضال  عف التغييرات عمى المستوييف السياسي والفكري
تمؾ الفوات ، مما جعؿ الدولة العثمانية تقػر بػاف ىنػاؾ خػرؽ  غير المسمميف في طميعة

لنظػػاـ الممػػؿ الػػذي اعتمػػدت عميػػو فػػي ترتيػػا وضػػع االقميػػات فػػي الدولػػة ، مػػف خػػالؿ 
، بحيػث  (67)انعكاس التطورات الجديد  عمى اوضاع غير المسمميف مف جميع النػواحي

ة لمتػداعيات االيجابيػة اصبح ىػذا النظػاـ عامػؿ تفكيػؾ لبنيػة الدولػة بنحػو تػدريجي نتيجػ
عمى اوضاع ىؤالء مف خالؿ دورىـ في تجار  الدوؿ االوربيػة داخػؿ الدولػة العثمانيػة ، 

 . (68)نتيجة لتحوؿ والويـ عمى وفؽ مصالحيـ وليس بموجا نظاـ الممؿ
عػػػػدا ىػػػػذا التحػػػػوؿ بدايػػػػة لػػػػزرع االوربيػػػػيف االتجاىػػػػات االنفصػػػػالية عػػػػف الدولػػػػة 

لثامف عشر ، والسيما انو كاف مترافقا  مع تحوالت اجتماعيػة العثمانية منذ نياية القرف ا
شػػاممة نتيجػػة ليػػذا التغمغػػؿ االوربػػي ، وكػػاف مظيػػر ىػػذه التحػػوالت متغيػػرات اقتصػػادية 
وايديولوجية ، وما ادؿ عمى ذلػؾ التغيػر الػذي طػرأ عمػى مفيػـو الممػة فػي القػرف التاسػع 

مما جعؿ البعض يعد غير  (69)عاعشر انو اصبح مرادفا  لمفاىيـ اخرت كاالمة او الش
والسػػيما اف متغيػػرات  (70)المسػػمميف احػػد اىػػـ ادوات النفػػوذ االوربػػي فػػي الدولػػة العثمانيػػة

جديد  ظيرت لدت الممؿ عندما برزت فوات جديد  مف التجار والمثقفيف لـ تعتمػد عمػى 
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عيػار االسس التقميدية ، بؿ اف الوعي السياسي المرتكز عمى اسػس اثنيػة قوميػة ىػو الم
 . (71)االساسي ليذه المتغيرات فحمت محؿ نظاـ الممؿ

ومع تنامي دور ىذه الفوات غير االسالمية ، والسػيما مػف الناحيػة االقتصػادية 
اال اف ىذا الدور يكاد يكوف شاذا  بسبا تناقض ىػذا الػدور مػع نظػاـ الممػؿ العثمػاني ، 

والواقػػػع االقتصػػػادي ، ممػػػا ادت الػػػى ايجػػػاد نػػػوع مػػػف التعػػػارض بػػػيف الجانػػػا التشػػػريعي 
فشػػكؿ ذلػػؾ الظػػروؼ الموضػػوعية التػػي حػػدت بالدولػػة العثمانيػػة الػػى تشػػريع التنظيمػػات 

 . (72)العثمانية
اسػػتفاد الييػػود منػػذ وقػػت مبكػػر مػػف االمتيػػازات االجنبيػػة التػػي اعطيػػت لمرعايػػا 
االجانا فحققت ليـ فواود كثير  ، إذ تضمنت اعطاء القناصؿ والسفراء االجانا سمطة 

اوية عمػػى رعايػاىـ ، مػػع ضػماف حقػػوقيـ فػي التجػػار  واالمػف والحريػػة الدينيػة ، كمػػا قضػ
شممت ىذه االمتيازات كؿ العامميف لدت االجانا اصحاا االمتيازات كالمترجميف ، اذ 
اصدرت الدولة ضػوابط معينػة وتعميمػات تػـ الػزاميـ بيػا عنػدما يعممػوف فػي القنصػميات 

لذا  (73)العثمانية وكاف معظميـ مف النصارت والييود االجنبية في مختمؼ ارجاء الدولة
فػاف الحمايػػة شػػممت ىػػؤالء الييػػود ، فػػتدت ىػذا النظػػاـ دورا  كبيػػرا  فػػي حيػػاتيـ فػػي الدولػػة 
العثمانيػػػة بنحػػػو عػػػاـ ، والسػػػيما اذا عممنػػػا اف اليجػػػر  الييوديػػػة اسػػػتمرت نحػػػو اراضػػػي 

امتيازات اسػتثناوية تتمتػع بيػا  الدولة ، فحافظوا عمى تبعيتيـ االصمية مع كؿ ماليا مف
 . (74)الدوؿ االخرت في الدولة العثمانية

فعمػى سػبيؿ المثػاؿ بمػػ  عػدد الييػود الػذيف منحػػوا الحمايػة البريطانيػة فػي مدينػػة 
ـ الػى 6446ـ تسػعة عشػر ييوديػا  وارتفػع عػاـ 6416-6454حما وحػدىا بػيف عػامي 

 . (75)اربعيف ييوديا  ، كاف لمعظميـ روابط تجارية معيا
اف ارتفاع اعداد التابعيف لمحماية االجنبية او ادعاء البعض االخػر بػذلؾ بغيػة 
الحصػػوؿ عمػػى امتيػػازات الحمايػػة والػػتخمص مػػف الواجبػػات الممقػػا  عمػػى عػػاتقيـ ، جعػػؿ 
االدار  العثمانيػػة تتشػػدد ازاويػػـ مػػف خػػالؿ التتكػػد مػػف ذلػػؾ ، فضػػال عػػف ايجػػاد ضػػوابط 

 .(76)جديد  لمحد مف اعدادىـ
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س االمتيازات االجنبية على اوضاع اليهىد يف بالد الشام من انعكا
 الناحية االقتصادية

الدولػػػة العثمانيػػة ومنعيػػػا مػػف محاولػػػة التخطػػيط االقتصػػػادي اف اىػػـ مػػػا اعػػاؽ 
       . (77)وبالتالي حماية االنتاج المحمي ىو ارتباطيا بنظاـ االمتيازات االجنبية

تيػػازات التػػي حصػػؿ عمييػػا االوربيػػوف ، تعػػد االمتيػػازات التجاريػػة مػػف اىػػـ االم
والتػي انعكسػػت بنحػػو واضػح وجمػػي عمػػى اوضػاع غيػػر المسػػمميف ، وبقػدر تعمػػؽ االمػػر 
بػػالييود فػػاف ىػػؤالء اسػػتفادوا كثيػػرا  مػػف االمتيػػازات فػػي بػػالد الشػػاـ والسػػيما بعػػد منتصػػؼ 

ما ساعد القرف التاسع عشر ، عندما ازداد حجـ التدخؿ الغربي في الدولة العثمانية ، م
عمى تحسف اوضاع الييود في جميع المجاالت والسيما االقتصادية منيا والتػي اتاحػت 

 . (78)ليـ العمؿ في كافة الييوات االدارية
وقبػػػػؿ الحػػػػديث عػػػػف اوضػػػػاعيـ فػػػػي بػػػػالد الشػػػػاـ البػػػػد مػػػػف الكػػػػالـ قمػػػػيال  عػػػػف 
اوضاعيـ في مركز الدولة اذ عمؿ قسـ مػنيـ كممتزمػي ضػراوا مػف خػالؿ عمميػـ فػي 

ظػػػػاوؼ السمسػػػػر  بػػػػيف االدار  العثمانيػػػػة والتجػػػػار االجانػػػػا والسػػػػيما الرسػػػػـو الكمركيػػػػة و 
والضػػراوا التػػي تجبػػى مػػف البضػػاوع والسػػفف، كمػػا كػػاف قسػػـ مػػنيـ اصػػحابا لممصػػارؼ 

اذ امتمػػػؾ ىػػػؤالء عػػػددا مػػػف  (79)كػػػونيـ صػػػيارفة لػػػذا كػػػانوا عمػػػى تمػػػاس وثيػػػؽ باالجانػػػا
رف التاسػع عشػر اف مػف بػيف اربعػيف مػف المصارؼ الخاصة ، فقد تبيف مع نيايػات القػ

اصػػػػحاا المصػػػػارؼ الخاصػػػػة كػػػػاف ثمانيػػػػة مػػػػف الييػػػػود وذلػػػػؾ فػػػػي مدينػػػػة اسػػػػطنبوؿ 
 . (80)وحدىا

ترتػػػا عمػػػى نشػػػاط غيػػػر المسػػػمميف فػػػي ميػػػداف التجػػػار  اف انعكػػػس ذلػػػؾ عمػػػى 
النقابات المينية التي تعكس طبيعة النشاط التجػاري ، فكػاف ىػؤالء ناشػطيف فػي بعػض 

مينية في اسػطنبوؿ  والسػيما الػذيف تعػامموا مػع التجػار االجانػا ، أي عممػوا النقابات ال
 . (81)في التجار  الخارجية ، فعمموا في تجار  الجمود والصوؼ وتجار  المؤلؤ
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لػػػـ يقتصػػػر اثػػػر االمتيػػػازات عمػػػى الييػػػود فػػػي القػػػرف التاسػػػع عشػػػر فقػػػط ، فقػػػد 
القػروف السػابقة ، ويمكػف ظيرت رثار ذلؾ مػف خػالؿ االوضػاع االقتصػادية ليػؤالء فػي 

االستدالؿ عمػى غنػاىـ مػف خػالؿ كػوف تجػار  االوربيػيف مػع الدولػة العثمانيػة كانػت بيػد 
النصػػارت والييػػود ، بػػدليؿ اف تجػػار  البندقيػػة فػػي القػػرف الثػػامف عشػػر تتعامػػؿ مػػع اربػػع 

، ممػػا جعػػؿ التجػػار  (82)مؤسسػػات بندقيػػة واربػػع مؤسسػػات ييوديػػة فػػي الواليػػات العربيػػة
د مقرضيف لحكومة والية دمشؽ والحكومة المركزية في بعض االحياف ، الى الحد الييو 

الػػذي جعػػؿ احػػد البػػاحثيف يتحػػدث عػػف كػػوف احػػد الييػػود االغنيػػاء يسػػمى مجػػازا  وزيػػر 
 .  (83)المالية

اف ىذا الدور الفاعؿ لغير المسمميف خاصة مف الناحية االقتصادية ، نتج عف 
بية ، بحيث كاد اف يختفي معيا نظاـ الممػة العثمػاني ، تداعيات نظاـ االمتيازات االجن

 . (84)فنظر االوربيوف الى غير المسمميف كتقميات تابعة او شبو تابعة ليـ
اف تطػػور النفػػوذ الغربػػي فػػي القػػرف التاسػػع عشػػر قػػد مػػنح اىميػػة اكبػػر لوسػػطاء 

دوليػػػة ، االقميػػػة ، وعػػػزز الػػػدور الػػػذي أدوه وخصوصػػػا  اف العثمػػػانييف تحاشػػػوا التجػػػار  ال
 . (85)فظير تبعا  لذلؾ تحالؼ بيف االقميات والدوؿ الغربية اليذاء الدولة العثمانية

أدت الييػػود دورا  ميمػػا  فػػي الحيػػا  االقتصػػادية فػػي مختمػػؼ ارجػػاء بػػالد الشػػاـ ، 
ففي مدينة حما كػاف ليػـ الػدور الفاعػؿ مػف خػالؿ كػونيـ اصػحاا مصػارؼ وسماسػر  

سو في دمشؽ ، عندما عمموا صرافيف والسيما في القرف ، كما أدوا الدور نف (86)بورصة
اذ اف عمميات الصػرافة وعقػد الػديوف بفواوػد كبيػر   (87)التاسع عشر الى جانا النصارت
، فضػػػال  عػػػف دورىػػػـ فػػػي التجػػػار  الخارجيػػػة مػػػف  (88)احتكرىػػػا الييػػػود مػػػف أىػػػالي دمشػػػؽ

ناصػػػؿ اسػػػبانيا خػػػالؿ كػػػوف اكثػػػر القناصػػػؿ مػػػنيـ والسػػػيما مػػػف عاومػػػة مركوبػػػولي وىػػػـ ق
وبعػػػػض الػػػػدويالت االيطاليػػػػة وعاومػػػػة بيجوتو)قناصػػػػؿ النمسػػػػا( ، فاسػػػػتثاروا المسػػػػمميف 
والنصػػارت وسػػيطروا عمػػى امػػور القوافػػؿ التجاريػػة  وممػػا يػػدلؿ عمػػى ذلػػؾ النفػػوذ ، انيػػـ 



 
 

   

 

 
 اليهود واالمتيازات

 األجنبية في بالد الشام

 د. نايف عبد نايف النجم
  3122 كانون األول  (9) العدد

  275 

 

 الفراهيدي آداب جملة

حممػػوا ىػػذه القوافػػؿ عمػػى االسػػتراحة يػػـو السػػػبت ، ممػػا جعميػػـ اكثػػر قػػدر  عمػػى فػػػرض 
 .  (89)االسعار

ـ انعكاسػػا  كبيػػرا  عمػػى 6426عػػاـ  (90)طر  المصػػرية عمػػى بػػالد الشػػاـكػػاف لمسػػي
اوضػػاع غيػػر المسػػمميف ، مػػف خػػالؿ سياسػػة المصػػرييف التػػي انصػػفت ىػػؤالء اكثػػر مػػف 

 . (91)السابؽ ، فتدت الى االنتعاش االقتصادي في جميع المجاالت
شػػػيد القػػػرف التاسػػػػع عشػػػر تطػػػػورات جديػػػد  فػػػػي الدولػػػة العثمانيػػػػة منيػػػا حركػػػػة 

ـ واعػػالف الدسػػتور 6431ـ وخػػط ىمػػايوف 6421ظيمػػات ، كخػػط شػػريؼ كولخانػػو التن
ـ ، اكػػدت جميعيػػا عمػػى ضػػرور  المسػػاوا  بػػيف رعايػػا الدولػػة العثمانيػػة 6411العثمػػاني 

كمػػػا شػػػيدت ىػػػذه المػػػد  ضػػػعؼ واضػػػح فػػػي  (92)بغػػػض النظػػػر عػػػف الػػػديف او المعتقػػػد
ت االجنبية ، فحدث نوع مف ، وقد ترافؽ ذلؾ مع االمتيازا(93)مؤسسات الدولة العثمانية

التعػػػارض بينيمػػػا ، اذ اف قػػػاد  االصػػػالح لػػػـ يفمحػػػوا فػػػي اقنػػػاع االوربيػػػيف بالتنػػػازؿ عػػػف 
حمايػػػػة االمتيػػػػازات او منػػػػع رعايػػػػاىـ مػػػػف غيػػػػر المسػػػػمميف مػػػػف الحصػػػػوؿ عمػػػػى حمايػػػػة 

، ممػا جعػؿ غيػر المسػمميف (94)القناصؿ االوربييف واالعفػاء مػف قػوانيف الدولػة العثمانيػة
االمػػػػر الػػػػذي ادت الػػػػى ابقػػػػاء اثػػػػر  (95)وف عػػػػف المجػػػػوء الػػػػى الحمايػػػػة االجنبيػػػػةاليسػػػػتغن

االمتيػازات طاغيػػا  عمػػى غيػػر المسػػمميف ، ويجػا اف يفيػػـ اف المتغيػػرات السياسػػية التػػي 
تحدث في الدولة العثمانية لـ تكف تنعكس بنحػو ايجػابي عمػى االقميػات بنحػو داوػـ كمػا 

ـ ، اذ اف النظػاـ الضػريبي الجديػد انعكػس حدث بعد االنسحاا المصري مف بػالد الشػا
ـ ، ممػػا جعػػؿ االعتقػػاد القاوػػؿ بػػاف مصػػمحة 6451بنحػػو سػػمبي عمػػى الييػػود وذلػػؾ عػػاـ 

والسػيما اف التطػورات  (96)االقميات مرتبطة بػالوجود االجنبػي فػي الدولػة العثمانيػة سػاودا  
المسػتمر فػي  الجديد  الوضاع الييود في الدولػة العثمانيػة اكػدت ذلػؾ ، اذ اف الضػعؼ

الدولػػة العثمانيػػة ادت الػػى حػػدوث ىجػػر  واسػػعة النطػػاؽ لمييػػود فػػي النصػػؼ الثػػاني مػػف 
القػػػػرف التاسػػػػع عشػػػػر الػػػػى فمسػػػػطيف ، حيػػػػث اف ىػػػػذه اليجػػػػر  ارتبطػػػػت بنظػػػػاـ الحمايػػػػة 
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االجنبية التي وفرتيا القنصميات االوربيػة بموجػا نظػاـ االمتيػازات االجنبيػة  فكػاف مػف 
منيػػػا انيػػػـ يحممػػػوف الجنسػػػية االوربيػػػة ، لػػػذا لػػػـ تػػػدقؽ الدولػػػة فػػػي  المزايػػػا التػػػي اسػػػتفادوا

دخوؿ ىؤالء الييود واستقرارىـ في فمسػطيف ، بمسػاعد  قناصػؿ دوليػـ التػي سػيمت ليػـ 
والسػػيما االنكميػػز الػػذيف سػػيموا  (97)ذلػػؾ  فضػػال  عػػف تنظػػيـ احػػواليـ ورعايػػة مصػػالحيـ

لقػػدس وصػػفد وطبريػػا ، ممػػا وصػػوؿ ىػػؤالء الػػى فمسػػطيف مػػف اوربػػا حيػػث اسػػتقروا فػػي ا
ادت الػى ارتفػاع عػدد الميػاجريف خػالؿ سػػنوات قميمػة ، فاعتمػد ىػؤالء عمػى انفسػيـ مػػف 

 . (98)خالؿ العمؿ بدال  مف االعتماد عمى التبرعات والصدقات مف اوربا
وبالرغـ مف اف زياد  عدد الييود ليػا دالالت اجتماعيػة واضػحة بالنسػبة ليػـ ، 

ى دالالت اقتصػػػادية فػػػي الوقػػػت نفسػػػو ، ففػػػي الوقػػػت الػػػذي اال انيػػػا تنطػػػوي كػػػذلؾ عمػػػ
استمر فيو ثراء الييود في دمشؽ في النصؼ الثاني مف القرف التاسع عشػر مػف خػالؿ 

( 31-64امػػتالكيـ فييػػا اربعػػة وعشػػريف بيتػػا  تجاريػػا  ، بمػػ  مجمػػوع راسػػماليا مػػا بػػيف )
ليػػػر  ذىبيػػػة  (111-111مميػػوف قػػػرش ، بحيػػػث بمػػػ  متوسػػػط راسػػماؿ كػػػؿ تػػػاجر مػػػابيف)

اسػػترلينية ، بينمػػا كػػاف تسػػعة تجػػار مػػنيـ يبمػػ  راسػػماؿ كػػال  مػػنيـ مػػابيف مميػػوف ومميػػوف 
، ممػػػػا جعميػػػػـ اصػػػػحاا نفػػػػوذ كبيػػػػر فػػػػي تجػػػػار  دمشػػػػؽ مػػػػع  (99)ونصػػػػؼ مػػػػف القػػػػروش

بريطانيا ، االمر الذي جعميـ اثرياء قياسا  بالسكاف المحمييف مف المسمميف الذيف طمبػوا 
ـ في دمشػؽ  ففعمػوا 6411غرامة التي فرضت عمييـ في احداث منيـ القرض لتسديد ال

 .(100)لكف بفواود عالية
اسػػتغؿ الصػػرافيف الييػػود بالدرجػػة االسػػاس الفالحػػيف فػػي سػػوريا عنػػدما اسػػتداف 

% ، ولمػػا لػػـ يكػػف لمفػػالح 51-35ىػػؤالء االمػػواؿ مػػنيـ بفواوػػد عاليػػة تراوحػػت مػػا بػػيف 
لػى فقػداف ارضػو مػف خػالؿ الحجػز عمييػا القدر  عمى تسديد ىذه االمواؿ فتنػو اضػطر ا

مقابػػؿ الػػديف فتصػػبح ممكػػا لمييػػود والسػػيما اف الييػػود كػػانوا محميػػيف او تػػابعيف لقنصػػمية 
اجنبيػػػة ، ممػػػا جعػػػؿ مػػػوقفيـ اكثػػػر قػػػو  مػػػف غيػػػرىـ ، ولػػػـ يقتصػػػر تعامػػػؿ الييػػػود مػػػع 
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وا المزارعيف فقػط بػؿ تعػامموا مػع التجػار والكتبػة واصػحاا االمػالؾ ، فضػال  عػف موظفػ
االدار  العثمانيػػة بحيػػث انيػػـ حجػػزوا عمػػى بعػػض امالكيػػـ كػػي يكونػػوا ممػػزميف بتسػػديد 
الػػػديوف، عمػػػى اف ذلػػػؾ لػػػـ يخػػػتص بالرجػػػاؿ فقػػػط بػػػؿ كػػػاف لممػػػرا  الييوديػػػة دورا عنػػػدما 
مارسػت عمميػات عقػد الػديوف فػػي دمشػؽ والىػؿ الريػؼ مػف خػػالؿ ذكػر ذلػؾ فػي بعػػض 

قوؿ:قمدعيػة اسػتير بنػت شػمعوف مػف اىػالي الوثاوؽ ، فعمى سػبيؿ المثػاؿ ىنػاؾ وثيقػة ت
الشػػػػػاـ/ مػػػػػدعى عميػػػػػو )محمػػػػػد بػػػػػف عبػػػػػده يحػػػػػى( مػػػػػف اىػػػػػالي قريػػػػػة دومػػػػػا ديػػػػػف مبمػػػػػ  

قرش( بموجا سند لالمرق. وىذه المرا  نفسيا ىي التي وضعت امواؿ ليػا عنػد 6133)
الصراؼ يوسؼ فارحي بغية استثمارىا مػد  سػتة اشػير متتابعػة بالفاوػد  ، ومػف الجػدير 

اف ىػػػػؤالء الصػػػرافوف احتمػػػػى جمػػػيعيـ بالػػػػدوؿ االجنبيػػػة وقناصػػػػميا مػػػف خػػػػالؿ بالػػػذكر 
 .  (101)االمتيازات اذ كاف معظميـ مف تبعات دوؿ اجنبية

اما ييود لبناف ، فقد كاف معظـ ييود بيروت ، والسيما في النصؼ الثاني مف 
فػي الحيػا  القرف التاسع عشر يعمموف بالتجار  او بالمعػامالت الماليػة ، وبػذلؾ انػدمجوا 

االقتصػػػػادية لمػػػػبالد ، فػػػػي حػػػػيف كػػػػاف ييػػػػود شػػػػماؿ سػػػػوريا يعممػػػػوف فػػػػي تجػػػػار  النسػػػػيج 
المسػػتورد مػػف حمػػا ، وعممػػوا كػػذلؾ فػػي الصػػناعات الصػػغير  مثػػؿ صػػناعة الصػػابوف ، 
وكاف بعض ييود ىػذه المنطقػة مػف االثريػاء يعممػوف بالوسػاطة بػيف الفالحػيف اصػحاا 

ة ، وكػػػاف ىػػػؤالء الفالحػػػوف يعممػػػوف فػػػي بعػػػض االراضػػػي والمواشػػػي وبػػػيف تجػػػار المدينػػػ
 .  (102)االحياف اجراء لدت ىؤالء الوسطاء

امػػا فػػي فمسػػطيف ، فقػػد كانػػت اوضػػاع الييػػود ىنػػاؾ افضػػؿ مػػف اوضػػاع ييػػود 
سػػػوريا ، اذ جمبػػػت فمسػػػطيف العديػػػد مػػػف االوربيػػػيف والييػػػود مػػػف انحػػػاء العػػػالـ فسػػػاىمت 

رف التاسػػع عشػػر فػػي تطػػور االوضػػاع انشػػطتيـ االقتصػػادية ، والسػػيما فػػي ثالثينػػات القػػ
االقتصػػادية ، كمػػا سػػاىمت امػػواؿ الشخصػػيات الييوديػػة الثريػػة فػػي اوربػػا مثػػؿ موشػػيو 
مونتيفوري وعاومة روتشيمد ودي بيجوتو وغيرىـ في االرتقاء باالوضاع االقتصادية فػي 

 
 

   

 

 
 اليهود واالمتيازات

 األجنبية في بالد الشام

 د. نايف عبد نايف النجم
  3122 كانون األول  (9) العدد

  278 

 

 الفراهيدي آداب جملة

د فمسػػػطيف ، كمػػػا سػػػاىـ ييػػػود اوربػػػا والدولػػػة العثمانيػػػة والمغػػػرا العربػػػي الػػػذيف كػػػانوا قػػػ
ىػػػػاجروا الػػػػى فمسػػػػطيف بػػػػذلؾ التطػػػػور مػػػػف خػػػػالؿ اشػػػػتغاؿ العديػػػػد مػػػػنيـ فػػػػي الزراعػػػػة 

، وقد انعكست اليجر  الييودية عمى االوضاع في فمسطيف والسػيما فػي  (103)والصناعة
النصػػؼ الثػػاني مػػف القػػرف التاسػػع عشػػر ، ففػػي صػػفد ارتفػػع عػػدد الييػػود الػػى اكثػػر مػػف 

ىنػػاؾ ، بحيػػث اسػػتطاعوا االسػػتحواذ  سػػتة رالؼ بحيػػث شػػكموا قرابػػة ثمػػث عػػدد السػػكاف
عمى نسبة عالية مف تجارتيا ، وكذلؾ الحاؿ في طبريا اذ زاد عددىـ ليصؿ الى اربعة 
رالؼ فػػػػػي مختمػػػػػؼ نواحييػػػػػا ، والػػػػػذي دؿ عمػػػػػى نفػػػػػوذىـ االقتصػػػػػادي انيػػػػػـ اصػػػػػبحوا 

 .(104)( رالؼ دونما عمى الرغـ مف كونيـ اليمثموف اال ربع سكاف المدينة661يممكوف)
ه الزيػػػاد  الكبيػػػر  فػػػي اعػػػداد الييػػػود والميػػػاجريف الػػػى فمسػػػطيف خاصػػػة ، اف ىػػػذ

والذي نتج عنو زياد  نفوذىـ االقتصادي ماكاف ليحدث لوال دعـ الدوؿ االوربية ، فكاف 
شػػػػراء االراضػػػػي وانشػػػػاء المسػػػػتوطنات وامتالكيػػػػا ، تػػػػـ بموجػػػػا تشػػػػريع عثمػػػػاني عػػػػاـ 

ارجػػػاء الدولػػػة العثمانيػػػة عػػػػدا ـ الػػػذي اعطػػػى الحػػػؽ ليػػػؤالء بالتممػػػؾ فػػػػي جميػػػع 6411
 . (105)الحجاز والذي صدر نتيجة الضغوط االوربية

الجميؿ(، فقد كاف عػدد الييػود  -بور السبع  -غز   -اما متصرفية القدس )يافا
قمػػيال  فػػي بدايػػة القػػرف التاسػػع عشػػر ، اال اف عػػدد ىػػؤالء اصػػبح كبيػػرا  فػػي نيايػػة القػػرف 

وقػد ممكػػوا الكثيػر مػف االراضػػي  (106)نػاؾبحيػث شػكموا اكثػر مػػف نصػؼ عػدد السػػكاف ى
الزراعيػػة ، فعمػػى سػػبيؿ المثػػاؿ فػػي يافػػا وفػػي نيايػػة القػػرف التاسػػع عشػػر كػػاف نحػػو ثمػػث 

، ممػػػػا ادت الػػػػى ارتفػػػػاع االسػػػػعار نتيجػػػػة كثػػػػر  عػػػػدد   (107)االراضػػػػي الزراعيػػػػة بايػػػػدييـ
 .   (108)المياجريف الى فمسطيف

تجػػػار  االوربيػػػيف بيػػػد يمكػػػف القػػػوؿ اف ىنػػػاؾ عوامػػػؿ عديػػػد  ادت الػػػى تمركػػػز 
النصارت والييود العثمانييف في بالد الشاـ ، منذ القرف الثامف عشػر منيػا اف الجاليػات 

في الواليػات العثمانيػة بػدات تنكفػد لعػدـ وجػود االمػاف المطمػوا ، فضػال   (109)االوربية
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عػػػف قػػػدرتيا عمػػػى تحقيػػػؽ اربػػػاح اوفػػػر فػػػي امػػػاكف اخػػػرت ، فضػػػال عػػػف حصػػػوؿ غيػػػر 
حماية القنصميات االوربية ، وكذلؾ معػرفتيـ بالمغػات االوربيػة واسػاليا المسمميف عمى 

 . (110)التجار  ، فنشتت بذلؾ فوة جديد  عمى تماس ومعرفة بالحيا  االوربية
اف انشػػػػػػاء المصػػػػػػارؼ الحديثػػػػػػة كػػػػػػاف لػػػػػػو اثػػػػػػر سػػػػػػمبي عمػػػػػػى اوضػػػػػػاع الييػػػػػػود 

ؿ الصػػيرفة ، االقتصػػادية فحػػاولوا مسػػاير  التطػػورات الجديػػد  مػػف خػػالؿ العمػػؿ فػػي مجػػا
ففي حما اصبح ليـ بنػؾ صػنعرا ، وفػي دمشػؽ كػاف ليػـ بنػؾ زلخػة القريػا مػف سػوؽ 

 . (111)الحميدية
ومجمؿ القوؿ اف التاريخ االقتصادي لمدولة العثمانيػة ابػاف القػرف التاسػع عشػر 
اتسػػـ بظػػاىرتيف رويسػػيتيف ، تمثمػػت االولػػى فػػي ركػػود الوضػػع االقتصػػادي داخػػؿ الدولػػة 

ر حجػػـ التجػػار  الخارجيػػة مػػع الػػدوؿ االوربيػػة، امػػا الثانيػػة فتمثمػػت فػػي العثمانيػػة وتػػدىو 
تحسػػف مكانػػة النصػػارت االقتصػػادية فػػي الدولػػة بعػػد اف عممػػوا تحػػت الحمايػػة االوربيػػة ، 
فانعكست ىاتاف الظاىرتاف عمى الييود بنحو سمبي فالحقت اضرارا جسيمة بتوضػاعيـ 

د  لمغاية باستثناء فمسطيف التي حػدثت االقتصادية ، مما جعؿ انشطتيـ التجارية محدو 
 .(112)فييا تحوالت اقتصادية كبير  كاف ليا اثر في تحسف اوضاعيـ االقتصادية

اف ىػػذه االوضػػاع االقتصػػادية المزدىػػر  لتجػػار الييػػود فػػي بػػالد الشػػاـ ال تعنػػي 
اف جميػػع الييػػود كػػانوا ميسػػوري الحػػاؿ بػػالرغـ مػػف عمػػؿ نسػػبة عاليػػة مػػنيـ بالتجػػار  ، 

نسػػبة كبيػػر  مػػنيـ يعممػػوف كباعػػة متجػػوليف ، لػػذا فػػاف نسػػبة العػػامميف فػػي قطػػاع كانػػت 
% مػنيـ يعممػوف كفنػانيف ومعممػيف ، فػي حػيف 61% بينمػا كانػت نسػبة 13التجار  بم  

 . (113)% منيـ يعيشوف عمى التبرعات63كاف 
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 انعكاس االمتيازات االجنبية على اوضاع اليهىد من الناحية االجتماعية
االمتيازات االجنبية انعكاسات مف الناحية االقتصادية ، فكػاف البػد ترتا عمى 

اف يػػػنعكس الوضػػػع االقتصػػػادي لمييػػػود عمػػػى االوضػػػاع االجتماعيػػػة ، فكانػػػت اليجػػػر  
الييودية المستمر  الى اراضي الدولة العثمانية بشكؿ عاـ وبػالد الشػاـ وفمسػطيف بشػكؿ 

عمػػى اعتبػػار اف اعػػداد ىػػؤالء خػػاص تمثػػؿ احػػد مظػػاىر ىػػذا االنعكػػاس االجتمػػاعي ، 
ستزيد ، ومف ثـ سػيعزز ذلػؾ مػوقفيـ باسػتمرار ، عمػى اف ىػذه اليجػر  بػدات منػذ وقػت 
مبكػػر مػػف القػػرف السػػادس عشػػر، حتػػى وصػػمت اعػػداد ىػػؤالء الميػػاجريف الػػى فمسػػطيف 

 . (114)( عاومة621)
يرجع تاريخ الوجود الييودي في سوريا ولبناف الى مرحمة قديمة ، وكاف معظػـ 

يػػود ىػػذيف البمػػديف مػػف فمسػػطيف او الييػػود الػػذيف جػػاءوا مػػف اسػػبانيا )األنػػدلس( ، وال ي
توجػػد ارقػػاـ دقيقػػة عػػف اعػػدادىـ فػػي بػػالد الشػػاـ كونيػػا تعتمػػد عمػػى التقػػدير ، وفػػي كػػؿ 
االحواؿ فتف اعدادىـ قميمة قياسا بمػا موجػود مػنيـ فػي فمسػطيف، إذ اسػتقر معظػـ ييػود 

ـ خػالؿ القػروف السػادس عشػر حتػى القػرف الثػػامف سػوريا فػي دمشػؽ وحمػا وبمػ  عػددى
عشر بضعة االؼ ، اما الييود في حماه وحمص فكانت اعدادىـ قميمة ، اما في لبناف 

وبعمبػػػؾ ، فضػػػال عػػػف  فكانػػػت ىنػػػاؾ اعػػػداد قميمػػػة مػػػنيـ فػػػي طػػػرابمس وبيػػػروت وصػػػيدا
ر وجػودىـ باعػداد محػدود  فػي بعػض المنػاطؽ الدرزيػػة فػي جبػؿ لبنػاف وال سػيما فػي ديػػ

القمػػر ، وظيػػرت بعػػد ذلػػؾ العديػػد مػػف االرقػػاـ كتمػػؾ التػػي ذكرىػػا الرحالػػة الييػػود، فضػػال 
عف االعداد المذكور  مف قبؿ القناصؿ االوربييف ، وفػي كػؿ االحػواؿ فػاف اعػداد ىػؤالء 
في منتصؼ القرف التاسع عشر ال يتجاوز اربعة عشر الفا ، مػع العمػـ اف ىنػاؾ ىجػر  

لمػد  المػذكور  مػف قبػؿ الييػود والنصػارت مػف سػوريا تجػاه واسعة النطػاؽ حػدثت خػالؿ ا
. امػػػا فػػػي فمسػػػطيف فالتقػػػديرات (115)الواليػػػات المتحػػػد  االمريكيػػػة ودوؿ امريكػػػا الجنوبيػػػة

تشير الى اف اعداد الييود فييا حوالي اربعة االؼ كاف معظميـ يقيموف في القدس، اذ 
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الخميػؿ وطبريػة وصػفد ، وصؿ عددىـ حػوالي ثالثػة االؼ، فػي حػيف سػكف البػاقيف فػي 
كما اقػاـ قمػة مػنيـ فػي عكػا وغػز  وذلػؾ فػي القػرف الثػامف عشػر، فػي حػيف قػدر عػددىـ 
في ثالثينيات القرف التاسع عشر بعشر  االؼ ، كاف معظميـ في القدس ، بينما وصؿ 

ـ زىاء ستة وعشريف الؼ اقاـ غالبيتيـ في القدس ، ووصؿ عددىـ 6441عددىـ عاـ 
،  (116)لمية االولى الى ثمانية وثمانيف الفا كاف نصفيـ يقيـ في القدسقبيؿ الحرا العا

عممػػا اف سػػكاف الواليػػات الشػػامية فػػي القػػرف التاسػػع عشػػر موضػػحة فػػي الجػػدوؿ االتػػي 
 عمى شكؿ تقديري :

 
 (117)السكاف في سوريا مقدر  بالؼ نسمة في بعض الواليات

 الوالية
 عاـ
 ـ 6414

 عاـ
 ـ13/6411

 451 111 دمشؽ
 111 21 وتبير 

 311 351 القدس
 111 411 حما

وبالرغـ مف اىمية وجود اعداد كبير  مف جماعة معينة في مكاف ما ، وىذا ما 
حدث لمييود في بالد الشاـ ، اال اف ىذه االىمية تكتمؿ اذا كاف ليؤالء دور في الحيػا  

الماليػة لػبالد الشػاـ  العامة ، وىػو مافعمػو الييػود كػذلؾ عنػدما أدوا دورا  كبيػرا  فػي االدار 
بنحػو عػػاـ ، والسػيما دمشػػؽ وحمػا وصػػيدا ، وبػػرزت فػي دمشػػؽ وصػيدا عاومتػػا فػػارحي 

 . (118)والسكروج
وصػػؿ حػػد تسػػمط الييػػود عمػػى االدار  الماليػػة فػػي الشػػاـ انيػػـ نظمػػوا الحسػػابات 

 . (119)بطريقة ال يفيميا غيرىـ كي يحافظوا عمى استمرار احتكارىـ ليذه المينة
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ت الييود بالمجتمع المحيط بيـ طيمة الحقبػة الواقعػة بػيف القػرنيف اتسمت عالقا
السادس عشر والثامف عشر بقدر كبير مف االستقرار ، وكانت اماكف العمؿ طيمة ىذه 
المد  تجمعيـ بالنصارت والمسمميف ، وكاف ابناء ىذه الطواوؼ يمتقوف معا انذاؾ خارج 

وج االبحاث الحديثة اثبتت اف ييود الدولة العمؿ ايضا ، وتجدر االشار  ىنا الى اف نتا
العثمانيػػػة تػػػتثروا الػػػى حػػػد كبيػػػر بكافػػػة فنػػػوف المجتمػػػع االسػػػالمي ، كمػػػا تسػػػممت بعػػػض 
مظاىر ىذا التتثير الى الممارسات الدينية الييودية ، وكاف لالستقرار الذي كانت عميو 

سػػع عشػػر عنػػدما السػػمطة دورا فػػي تمػػؾ العالقػػات ، فقػػد حػػدث تغيػػرا فييػػا فػػي القػػرف التا
 .(120)اىتزت عالقة ىؤالء مع المجتمع المحيط بيـ

اف نفوذ الييود ودورىػـ فػي المجتمػع يتجمػى كػذلؾ فػي حصػوليـ عمػى مكاسػا 
لـ يكونوا ليحصموا عمييا في السابؽ ، لوال تصاعد ىذا النفػوذ ، وذلػؾ عنػدما قػاموا فػي 

ـ تػابع لكنيسػيـ وذلػؾ طرابمس بتحويؿ ارض كانت تابعة الوقاؼ المسمميف الى ممؾ لي
 .(121)في القرف الثامف عشر

وبػػػالرغـ مػػػف كػػػوف عالقػػػة الييػػػود االجتماعيػػػة مػػػع بقيػػػة الطواوػػػؼ االخػػػرت فػػػي 
، اال اف ذلؾ اليمنع مف وجػود  (122)دمشؽ محدود  جدا  ، اذ كانوا مغمقيف عمى انفسيـ

السػػيما المسػػمميف ، ففػػي حمػػا عمػػى سػػبيؿ تواصػػؿ اجتمػػاعي بيػػنيـ والسػػكاف االخػػريف و 
المثاؿ كاف ىناؾ حي باسـ الييود في القرف الثامف عشر كانوا يسكنونو ، اال اف عػددا  
مػػػف المسػػػمميف كػػػانوا يسػػػكنونو الػػػى جػػػانبيـ  كمػػػا وجػػػدت منػػػازؿ لممسػػػمميف بػػػالقرا مػػػف 

اجد الكنيس الييودي ، في حيف امتمؾ الييود منازؿ فػي حمػا عمػى مقربػة مػف احػد مسػ
، فضال عف الى اف بعػض الطقػوس االجتماعيػة لمييػود كػاالعراس كػاف  (123)المسمميف

 ، مما يؤكد وجود التواصؿ بيف الييود والمسمميف.(124)قسما  منيا ماخوذا مف المسمميف
ويالحظ نفػوذ الييػود واضػحا  عنػدما رفػع اىػالي دمشػؽ شػكوت ضػد ىػؤالء عنػد 

ـ( الػػذي اسػػتجاا ليػػـ عنػػدما اصػػدر 6421-6414السػػمطاف العثمػػاني محمػػود الثػػاني)
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اوامػػػره بطػػػرد الييػػػود مػػػف عمميػػػـ ، اال اف والػػػي دمشػػػؽ لػػػـ يسػػػتطع تنفيػػػذ االمػػػر لعػػػدـ 
االمػر الػذي  (125)استطاعة االخريف اف يحموا محميـ لعدـ معرفتيـ بالمغة واسرار العمػؿ

جعميػػـ فػػي مركػػز اجتمػػاعي يتناسػػا مػػع اىميػػة دورىػػـ فػػي الحيػػا  العامػػة ، والػػذي دؿ 
ى ذلػػؾ اف نفػػوذىـ كػػاف فػػي تصػػاعد مسػػتمر الػػى الحػػد الػػذي جعػػؿ الدولػػة العثمانيػػة عمػػ

تتعامؿ مع الييود المياجريف الجدد عمى انيـ جزء مف المجتمع  واف كاف ذلؾ بموجا 
 . (126)نظاـ االمتيازات االجنبية

وبػػػػالرغـ مػػػػف اىميػػػػة الحريػػػػة فػػػػي ممارسػػػػة النشػػػػاط االقتصػػػػادي ، اال اف ىػػػػذه 
كؿ اكثػػر وضػػوحا  عنػػدما يحػػدث تغييػػر فػػي بنيػػة المجتمػػع ، وبقػػدر االىميػػة تتجمػػى بشػػ

تعمػػؽ االمػػر بػػالييود ، فػػاف ىػػذه التطػػورات قػػادت الػػى اف تبػػرز فوػػة جديػػد  نافسػػت فوػػة 
رجػػاؿ الػػديف)الحاخامات( فػػي قيػػاد  المجتمػػع الييػػودي فػػي الدولػػة العثمانيػػة ، وىػػي فوػػة 

ة واالقتصػػادية كاالطبػػاء والتجػػار العممػػانييف الػػذيف كػػانوا متنفػػذيف فػػي الشػػؤوف السياسػػي
اذ تفوؽ ىؤالء في القرف التاسع عشػر مػف خػالؿ تػتديتيـ دورا   (127)والسياسييف البارزيف

كبيرا  في المجتمع ، حتى اف المدارس المدنية تفوقت عمى المدارس الدينيػة التػي كانػت 
 . (128)خاضعة لممؤسسات الدينية

االت كافػػة ، اذ كػػانوا فػػي كػػاف الييػػود اصػػحاا طمػػوح غيػػر محػػدود فػػي المجػػ
العيد العثماني ممزميف بارتداء زي معيف رجاال  ونساءا  ، لذا حػاولوا اسػتغالؿ التحػوالت 
الجديد  في اوضاعيـ مف خالؿ عدـ تقييدىـ بارتداء مالبس معينة الى اف تمكنػوا مػف 
خالؿ وضع انفسيـ تحت حماية القناصؿ االجانػا الػذيف اسػتطاعوا بػدورىـ استصػدار 

، كمػػػػا فعػػػػؿ  (129)رمػػػػاف سػػػػمطاني تػػػػـ بموجبػػػػو السػػػػماح ليػػػػـ بارتػػػػداء االزيػػػػاء االوربيػػػػةف
 . (130)الصراؼ الييودي روفاويؿ الفارحي

اف اعمػػؽ اثػػر لالمتيػػازات عمػػى االوضػػاع االجتماعيػػة ، ظيػػور طبقػػة وسػػطى 
غنية ، نتيجة االتصاؿ المتنامي بيف بالد الشاـ واوربا ، عندما تفاعمت عوامؿ التطػور 
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ادي واالجتمػػاعي ، فاصػػبحت ىػػذه الفوػػة تنشػػط فػػي الحيػػا  االقتصػػادية ماسػػكة االقتصػػ
بنحػػو تػػػدريجي باسػػباا القػػػو  ، ومػػػا يميػػز ىػػػذه الفوػػة عػػػف بقيػػػة الفوػػات التقميديػػػة الغنيػػػة 
االخرت ، انيا كانت اكثر استجابة لمتطمبات المرحمة الجديد  ، مف خالؿ )البرغماتية( 

مػػع االوربيػػيف فػػي بػػالد الشػػاـ وتعممػػوا لغػػة ىػػؤالء ،  التػػي اتصػػفت بيػػا ، فػػاتقنوا التعامػػؿ
وكػػػانوا اكثػػػر تكيفػػػا  مػػػع االوضػػػاع االقتصػػػادية الجديػػػد  واحسػػػنوا التعامػػػؿ مػػػع الرسػػػاميؿ 
االجنبية ، مما جعؿ ىؤالء قاد  التغيير في مجتمع بالد الشاـ ، اجتماعيا  وثقافيػا  ، لػذا 

كونيػا كانػػت اقػػدر مػػف المسػػمميف فػاف غيػػر المسػػمميف سػػيكونوف فػي طميعػػة ىػػذه الفوػػة ، 
في التكيؼ مع افكار الغرا وقيمو ، وبالرغـ مف كوف النصارت كانوا في طميعة ىؤالء 

عمػػػى اف ىػػػذا  (131)، اال اف الييػػػود كػػػاف ليػػػـ حظػػػا  وافػػػرا  مػػػف ىػػػذا التغييػػػر االجتمػػػاعي
التكيػػؼ مػػع االفكػػار الجديػػد  مػػف خػػالؿ التعمػػيـ ووسػػاوؿ االتصػػاؿ االخػػرت ، كػػاف ليػػا 

عكػاس سػػمبي عمػى فوػػة الشػباا الييػػودي فػي بػػالد الشػاـ مػػف خػالؿ ظيػػور فوػة جديػػد  ان
مػػػف ىػػػؤالء ابتعػػػدت عػػػف التقاليػػػد الييوديػػػة ، اذ اف اعػػػدادا  مػػػف ىػػػؤالء الػػػذيف درسػػػوا فػػػي 
المدارس النصرانية والمدارس الييودية الحديثة ، لـ تعرؼ شيوا  عف التعػاليـ الييوديػة ، 

 . (132)عالـ الفكر الييوديفكانوا منفصميف بالكامؿ عف 
اف عػػػػدـ االسػػػػتقرار االقتصػػػػادي، والسػػػػيما لػػػػدت بعػػػػض الفوػػػػات فػػػػي المجتمػػػػع 
الييػػودي، كػػاف مػػف اىػػـ العوامػػؿ التػػي ادت الػػى انييػػار االطػػر الطاوفيػػة القديمػػة ، والػػى 
التخمػػي عػػف اسػػموا الحيػػا  الػػديني التقميػػدي الػػذي كػػاف يشػػكؿ حتػػى ذلػػؾ الحػػيف عػػامال 

واوػػػؼ الييوديػػػة ، وكػػػاف مػػػف بػػػيف مظػػػاىر التخمػػػي عػػػف التقاليػػػد موحػػػدا البنػػػاء كػػػؿ الط
 .(133)الييودية اف اعدادا كبير  مف التجار والعماؿ الييود كانت تعمؿ يـو السبت
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 انعكاس االمتيازات االجنبية على اوضاع اليهىد الثقافية والتعليمية
لمرحمػػػة كانػػػت اوضػػػاع الييػػػود االجتماعيػػػة والقانونيػػػة بالدولػػػة العثمانيػػػة طيمػػػة ا

الممتػػد  مػػف القػػرف السػػادس عشػػر حتػػى القػػرف الثػػامف عشػػر مسػػتقر  ولػػـ تطػػراء عمييػػا 
تغييرات تذكر ، وقد عاش الييود طيمة ىذه المد  بما يتماشى مع الشريعة االسػالمية ، 
ومػػع المصػػالح العمميػػة لمحكػػاـ الػػذيف لػػـ يطبقػػوا داومػػا تعػػاليـ الشػػريعة االسػػالمية عمػػى 

عـ الييود مف الناحية االجتماعية طيمة ىذه المد  بحرية التنقؿ مف الييود ، ولذلؾ فقد ن
مدينػػة الػػػى اخػػػرت، وباسػػػتقرار عالقػػاتيـ مػػػع المجتمػػػع المحػػػيط، ومػػع ىػػػذا كانػػػت ىنػػػاؾ 
بعض االستثناءات ليذه القاعد  فمػـ يسػمح لمييػود فػي بعػض االحيػاف بحػؽ التنقػؿ بػيف 

عشػر ، فقػد طػرات عمييػا تغييػرات  المػدف ، وفيمػا يتعمػؽ باوضػاعيـ ابػاف القػرف التاسػع
كثيػػر  لمدرجػػة التػػي يصػػعا معيػػا رسػػـ صػػور  واضػػحة المعػػالـ الوضػػاعيـ خػػالؿ ىػػذه 
الحقبة ، ويكمف وجو الصعوبة في اف ىذه المد  شيدت تغيرات سياسػية بالغػة االىميػة 

 . (134)في تاريخ الدولة العثمانية 
ف التعمػػيـ بنحػػو عػػاـ كػػاف وفيمػػا يتعمػػؽ بتعمػػيـ الييػػود ، فمػػـ يكػػف متيسػػرا ليػػـ كػػو 

إسالميا  موقوفا عمى المسمميف في الدولة العثمانية حتى سيطر  إبػراىيـ باشػا عمػى بػالد 
الشػػاـ ، الػػذي أعطػػى حريػػة أكثػػر لمقناصػػؿ األوربيػػيف لمػػدخوؿ الػػى بػػالد الشػػاـ ، فكػػانوا 

يػػة غطػػاء لالرسػػاليات المختمفػػة مػػف الػػدوؿ الغربيػػة الػػذيف اخػػذوا يشػػيدوف المػػدارس الييود
خدمػػػة الغراضػػػيـ ، فػػػدخؿ مدارسػػػيـ نصػػػارت ومسػػػمميف كػػػذلؾ ، وتعممػػػوا فييػػػا لغػػػات 
اجنبيػػة ، وبػػالرغـ مػػف اف اليػػدؼ المعمػػف ليػػذه المػػدارس صػػير ابنػػاء مدينػػة دمشػػؽ فػػي 
بوتقػػة واحػػد  ، اال انيػػا اسػػيمت فػػي ادخػػاؿ المػػؤثرات الغربيػػة الػػى بػػالد الشػػاـ مػػف اجػػؿ 

 .(135)قيـ تمؾ المدارساعداد اجياؿ تخدـ مصالح الدوؿ التي ت
وقد تكممت جيػود ىػؤالء والسػيما فػي المػد  قبػؿ صػدور قػانوف التعمػيـ فػي العػاـ 

. فقامػػػت البعثػػػات التنصػػػيرية بنشػػػاط بنػػػاء المػػػدارس العديػػػد  (136)ـ وكػػػذلؾ بعػػػده6411
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ـ 6451التابعة لمعظـ االقميات ومنيا الييػود ، ففػي دمشػؽ شػيدت مدرسػة لمبنػات عػاـ 
ـ ، ومدرسػػة لمبنػػيف 6413طالبػػة ، ومدرسػة االليػػانس الفرنسػية  والتػي احتضػػنت اربعػيف

ـ ، اذ 6161ـ ، ومدرسػػػػة اخػػػػرت فػػػػي دمشػػػػؽ عػػػػاـ 6442ـ ولمبنػػػػات عػػػػاـ 6441عػػػػاـ 
التحؽ بيا الموات مف التالميذ الييود ، وقد وصمت نسبة الطػالا الييػود الدارسػيف فػي 

، امػػػا  (137)ييف% مػػػف مجمػػػوع الطػػػالا السػػػور 36سػػػوريا فػػػي بدايػػػة القػػػرف العشػػػريف الػػػى
ثػػػالث  6411-6411لبنػػاف فقػػد اصػػػبح عػػدد المػػدارس الييوديػػػة فييػػا مػػا بػػػيف االعػػواـ 

 .(138)مدارس لمبنيف
تكمػػػف اىميػػػة ىػػػذه المػػػدارس لػػػيس فػػػي اعػػػدادىا ، بػػػؿ مػػػف حيػػػث قػػػدرتيا عمػػػى 
تخريج طمبة مؤىميف لتولي المناصا الحكومية المختمفة ، ويظير ذلؾ جميا  مػف خػالؿ 

فػي وزار  الخارجيػة فػي النصػؼ الثػاني مػف القػرف التاسػع عشػر ،  اعداد غير المسػمميف
اذ كػػاف ىنػػاؾ اعػػدادا  مػػف الييػػود  واف وجػػود عػػدد اكبػػر مػػف غيػػر المسػػمميف فػػي وزار  
الخارجيػػػة دوف غيرىػػػا مػػػف الػػػوزارات والمؤسسػػػات االخػػػرت ، يعػػػود الػػػى اف ثقافػػػة غيػػػر 

الػػوزار  تحتػػاج الػػى معرفػػة المسػػمميف كانػػت اعمػػى مػػف ثقافػػة المسػػمميف  والسػػيما اف ىػػذه 
بالمغات االوربية التي كاف يجيدىا ىؤالء ، ويعود اثر ذلػؾ الػى اف االمتيػازات االجنبيػة 
وفػػرت ليػػؤالء فػػرص التعمػػيـ مػػف خػػالؿ انشػػاء المػػدارس الغربيػػة لغيػػر المسػػمميف حصػػرا  
والسيما النصارت ، حيث يظير تخمؼ المجتمعات الييودية عندما نقارنيا بالمجتمعػات 

، اال اف ذلػػػؾ ال يعنػػػي عػػػدـ وجػػػود امكانيػػػة عمميػػػة عنػػػد الييػػػود انػػػذاؾ  (139)النصػػػرانية
ودليؿ ذلؾ وجود مجموعة مف االطباء الييود الذيف وردت اسماويـ في سجالت محاكـ 
دمشؽ في أثناء القػرف التاسػع عشػر ومػنيـ الطبيػا يوسػؼ الييػودي والطبيػا سػعد بػف 

 .(140)د الحكيـيوسؼ والمعمـ ىدايا الطبيا والمعمـ عب
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لػػـ يقتصػػر نشػػاط الييػػود الثقػػافي عمػػى المػػدارس بػػؿ تعػػداه الػػى انشػػاء المطػػابع 
التي اسسوا عددا  منيا لطبع التقارير والكتا والمجػالت والنشػرات العبريػة ، فضػال  عػف 

 . (141)ـ6411تاسيس صحيفة حياسيميت في القدس عاـ 
مميػػػة والثقافيػػػة لػػػدت اف ىػػػذه المػػػدارس التػػػي كػػػاف ليػػػا اىميػػػة مػػػف النػػػاحيتيف الع

الييود ، كانت ليا ايضا اثار اجتماعية مف خالؿ دفع المجتمع الييػودي نحػو التغريػا 
 . (142)وااللتصاؽ اكثر بتوربا

 انعكاس االمتيازات على اوضاع اليهىد من الناحية السياسية.  
اخذت العالقات بيف المسمميف وغير المسمميف يشوبيا التوجس والحذر والسػوء 

كاف ذلؾ مع النصارت اكثر مف الييود والسيما في القرف التاسػع عشػر ، ويرجػع ، واف 
ذلؾ الى النفوذ االوربي الواضح في الدولة العثمانية بحيث تدخمت في الشؤوف الداخمية 
ليػػا ، وبػػالرغـ مػػف سياسػػة الدولػػة العثمانيػػة التػػي اصػػبحت اكثػػر اسػػتجابة لمطالػػا غيػػر 

بؽ اال اف ىؤالء لـ يكف يسمح ليـ بشغؿ المناصا المسمميف ، كما كاف يسود في السا
 . (143)العسكرية والسياسية

وقد ترافؽ ذلؾ مع التنػافس عمػى المصػالح بػيف الػدوؿ الغربيػة ، فػانعكس عمػى 
االقميات المختمفة مف خالؿ محاولة كؿ دولة استقطاا اقمية معينة في الدولة العثمانية 

غير المسمميف لتحقيؽ اىػداؼ ىػذه الػدوؿ ، مف اجؿ توظيؼ الخالفات بيف المسمميف و 
 .(144)مف خالؿ التدخؿ المباشر

وبالرغـ مف كوف الخالؼ لـ يكف عميقا  بيف المسمميف والييود ، مثمما ىو بيف 
ـ 6456المسػػمميف والنصػػارت مػػف خػػالؿ احػػداث االقتتػػػاؿ بينيمػػا فػػي جبػػؿ لبنػػاف عػػػاـ 

 . (145)ـ6411ـ وفي دمشؽ عاـ 6411ـ وعاـ 6453وعاـ 
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دـ وجػود احتكػاؾ بػيف المسػمميف والييػػود فػي بػالد الشػاـ مثممػا ىػو الحػػاؿ اف عػ
مػػع النصػػارت  فضػػال  عػػف معاممػػة الدولػػة لمييػػود معاممػػة افضػػؿ ، يعػػود الػػى كػػونيـ ال 

 . (146)يرتبطوف بروابط دينية مع الدوؿ االوربية المعادية لمدولة العثمانية
عثمانية ، كػاف ليػا اثػرا  كبيػرا  اف دخوؿ الييود في الحماية االجنبية في الدولة ال

عمى نفوذ الييود السياسي ، الى الحػد الػذي جعػؿ الػبعض اليجػوز الكػالـ عػف الحمايػة 
 . (147)الدينية اال في اطار االمتيازات الناتجة عف المعاىدات مع الدولة العثمانية

اف النفوذ الكبير لمييود تجمى مػف خػالؿ بعػض الحػوادث التاريخيػة ، ففػي عػاـ 
ـ قػػػاـ احػػػد الييػػػود بقتػػػؿ تومػػػا النصػػػراني ، فمػػػا كػػػاف مػػػف السػػػمطة المصػػػرية فػػػي 6451

دمشؽ اال اف قبضػت عمػى الجػاني وارادت تنفيػذ حكػـ االعػداـ بػو ، اال اف نفػوذ الييػود 
لػػػدت بريطانيػػػا جعمػػػت مػػػف االخيػػػر  تتػػػدخؿ لػػػدت محمػػػد عمػػػي باشػػػا الػػػذي قػػػاـ بػػػاطالؽ 

ة وموظفػػا فػػي قنصػػمية النمسػػا ، فضػػال عػػف كػػوف الجػػاني نمسػػاوي الجنسػػي (148)سػػراحو
االمر الذي يؤكػد  (149)بدمشؽ واستفاد مف وقوعو تحت ىذه الحماية بموجا االمتيازات

 مدت النفوذ الذي بمغو ىؤالء .
اف التحػػوؿ الكبيػػر لوضػػػع الييػػود وقػػػدرتيـ فػػي الضػػغط عمػػػى الدولػػة العثمانيػػػة 

بيػػة ليػػـ بموجػػا وفػػي مسػػاوؿ سياسػػية ميمػػة ، ماكػػاف ليحػػدث لػػوال مسػػاند  الػػدوؿ االور 
االمتيازات االجنبية ، وكاف لالوضاع السياسية فػي الدولػة العثمانيػة اثػرا  كبيػرا  فػي ذلػؾ 
، وبقدر تعمؽ االمر ببالد الشاـ ، فاف الحرية التي حصؿ عمييا غير المسمميف ومػنيـ 

جعمت ىؤالء اكثر جرأ  مف السابؽ مسػتفيديف  (150)الييود في سنوات السيطر  المصرية
اـ االمتيازات ، فطمبت الحماية مف القنصميات االوربية ىناؾ ، والسيما الروسية مف نظ

ـ وبعػػػػد الحػػػػاح المفوضػػػػية الروسػػػػية فػػػػي االسػػػػتانة ، صػػػػدرت 6456منيػػػػا ، ففػػػػي عػػػػاـ 
)فرمانػػػػات( عثمانيػػػػة لحمايػػػػة غيػػػػر المسػػػػمميف ، والػػػػدفاع عػػػػنيـ مػػػػع تاكيػػػػد جديػػػػد لتمػػػػؾ 

مصػػري ، ممػػا جعػػؿ القناصػػؿ االوربيػػيف االمتيػػازات التػػي حصػػموا عمييػػا ابػػاف الحكػػـ ال
يتمسكوف بالمعنى المباشر )لمفرمانػات( ويقفػوف بحػـز اكثػر ضػد سػمطة البػاا العػالي ، 

 . (151)فانعكس ذلؾ عمى اوضاع غير المسمميف بشكؿ عاـ في بالد الشاـ
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اف االضطراا الحاصػؿ فػي قػرارات الدولػة العثمانيػة بسػبا ضػعفيا ، اسػتغمتو 
ف خػػػالؿ تمريػػر مصػػالحيا فػػي الدولػػػة ، فكػػاف غيػػر المسػػمميف مػػػف الػػدوؿ االوربيػػة ، مػػ

االدوات التػػي اسػػتخدمتيا الػػػدوؿ االوربيػػة ، ومػػػف االمثمػػة التػػي انعكسػػػت بنحػػو ايجػػػابي 
عمى اوضاع الييػود  والتػي تؤكػد ماذىبنػا اليػو ، اف الدولػة اصػدرت قػرارات لمنػع اقامػة 

ـ ، اذ تـ ابطاليا 6411حتى عاـ ـ 6443الييود والوافديف والسيما في القدس منذ عاـ 
بعػػػػد اعتػػػػراض الييػػػػود عمييػػػػا  وضػػػػغطيـ عمػػػػى الحكومػػػػة العثمانيػػػػة مػػػػف خػػػػالؿ الػػػػدوؿ 
االوربيػػػة التػػػي عػػػدت المنػػػع مخػػػالؼ لبنػػػود االمتيػػػازات االجنبيػػػة ، التػػػي اعطػػػت الحريػػػة 
لرعايا ىذه الػدوؿ فػي حريػة التنقػؿ واالقامػة فػي واليػات الدولػة العثمانيػة ، فمػا كػاف مػف 

خيػػػػػػر  اال اف اجػػػػػػرت تعػػػػػػديالت وتوضػػػػػػيحات قػػػػػػادت الػػػػػػى اضػػػػػػعاؼ القػػػػػػو  المطمقػػػػػػة اال
 .(152)لممنع
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 اخلامتـــة
 من خالل هذا البحث توصلنا الى النتائج االتية:

تنظػيـ حيػا  اىػؿ الذمػة ودورىػـ فػي المجتمػع  الرغـ مف انو حػاوؿ بنظاـ الممة و  اف -6
مة ، فتـ استغالؿ ذلؾ مف اال انو ساىـ في ترسيخ الفوارؽ بيف المسمميف واىؿ الذ

 قبؿ الدوؿ األوربية فحولت نظاـ الممة الى نظاـ الحماية األجنبية ليؤالء .
اف السياسػػة التػػي اتبعتيػػا الػػدوؿ األوربيػػة مػػف خػػالؿ الشػػركات العاممػػة فػػي الدولػػة  -3

العثمانيػػػػػة فػػػػػي اختيػػػػػار موظفييػػػػػا ، يعكػػػػػس االختػػػػػراؽ األوربػػػػػي الغربػػػػػي لممجتمػػػػػع 
صػػػػعد  ، ممػػػػا ادت الػػػػى تحػػػػوالت جذريػػػػة فػػػػي بنيػػػػة ىػػػػذا العثمػػػػاني عمػػػػى جميػػػػع اال

 المجتمع.

ادت نظاـ االمتيازات األجنبية فيما ادت اليو مف نتاوج عمى الصعيد االقتصادي ،  -2
تـ بموجبو ربط االقتصػاد العثمػاني بالرأسػماؿ األوربػي ، وأحكػاـ قبضػتو عميػو مػف 

النيوض االقتصادي ، خالؿ الشركات االستثمارية ، اذ لـ يكف بإمكاف العثمانييف 
مػػػػف دوف المصػػػػانع والقػػػػو  البشػػػػرية ذات التػػػػدريا والخبػػػػر  العػػػػالييف ، فضػػػػال  عػػػػف 
 االنظمة التجارية االوربية ، فكاف اثره ايجابيا  عمى غير المسمميف ومنيـ الييود .

امػػا عمػػى الصػػعيد الثقػػػافي والتعميمػػي ، فمػػـ يكػػف ىػػػذا األمػػر واضػػحا  عمػػى الييػػػود  -5
االقتصػػػادي ، ويعػػػود ذلػػػؾ الػػػى اف الدولػػػة العثمانيػػػة لػػػـ تيػػػتـ مثممػػػا كػػػاف النشػػػاط 

بالتعميـ والثقافة  كما اف التعميـ في الفتر  المبكر  كػاف مقتصػرا  عمػى النصػارت فػي 
الػػوزارات العثمانيػػة  بسػػبا البعثػػات التنصػػيرية ، ولػػـ يكػػف ىػػذا االمػػر حاضػػرا  عنػػد 

فتر  متتخر  مػف القػرف التاسػع  الييود ، ولـ يظير النشاط التعميمي والثقافي اال في
عشػػر ، ولكػػف رثػػاره لػػـ تكػػف واضػػحة عمػػى المجتمػػع ، الف الناحيػػة الثقافيػػة تحتػػاج 

 الى فتر  زمنية طويمة حتى يظير تاثيرىا بنحو واضح عمى المجتمع .
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امػػا مػػف الناحيػػة السياسػػية ، فػػاف نظػػاـ االمتيػػازات األجنبيػػة أعطػػى فرصػػة ليجػػر   -3
لػػػى فمسػػػطيف نيايػػػة القػػػرف التاسػػػع عشػػػر وبدايػػػة القػػػػرف أعػػػداد كبيػػػر  مػػػف الييػػػود ا

العشػػػػريف، وذلػػػػؾ بموجػػػػا نظػػػػاـ الحمايػػػػة االجنبيػػػػة ، الػػػػى الدرجػػػػة التػػػػي أصػػػػبحوا 
بموجبيا أكثر مف السكاف االصمييف فػي بعػض المنػاطؽ ، ممػا يػدعونا الػى القػوؿ 

لدولة باف نظاـ االمتيازات األجنبية كاف احد العوامؿ التي ادت فيما بعد الى قياـ ا
 الييودية في فمسطيف.
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 اهلىامش:
                                                      

 ( .64( سور  العنكبوت ، اآلية)(1
( الذمػػة فػػي المغػػة العيػػد واالمػػاف والضػػماف ، واىػػؿ الذمػػة ىػػـ المعاىػػدوف مػػف الييػػود (2

والنصػػارت وغيػػرىـ ممػػف يقيمػػوف فػػي بػػالد المسػػمميف ، واطمػػؽ عمػػييـ ذلػػؾ كػػونيـ 
عوا الجزية واصبحوا في ذمة المسػمميف ، وبػذلؾ امنػوا عمػى ارواحيػـ واعراضػيـ دف

ىػػػ( ، 162-21واديػػانيـ .توفيػػؽ سػػمطاف اليػػوزبكي ، تػػاريخ اىػػؿ الذمػػة فػػي العػػراؽ)
 ـ( ص2721اطروحة دكتوراه ، كمية اآلداا )جامعة عيف شمس ، 

خػػاري، تحقيػػؽ، ( ابػػو عبػػدا  محمػػد بػػف اسػػماعيؿ بػػف ابػػراىيـ البخػػاري، صػػحيح الب(3
(. 2792، )بيػػػػػػروت، 3، ج3(، ط1772مصػػػػػػطفى ديػػػػػػا البغػػػػػػا، رقػػػػػػـ الحػػػػػػديث )

 .2222ص

( لمتفاصيؿ عف ىذه الطقوس واالعياد انظػر: يوسػؼ جميػؿ نعيسػة ، مجتمػع مدينػة (4
 .496-492( ص ص 2776)دمشؽ ، 1،ج1دمشؽ ، ط

فػػي  ( نػايؼ عبػد نػايؼ نجػـ الجبػوري ، موقػؼ نصػارت بػالد الشػاـ مػف االصػالحات(5
ـ( ، اطروحػة دكتػوراه ، كميػة اآلداا )الموصػؿ ، 2726-2937الدولة العثمانية )

 .3ـ( ص1002
( ىدت درويش، العالقات التركية الييودية واثرىا عمى الػبالد العربيػة منػذ قيػاـ دعػو  (6

ـ( 1001)دمشػػػؽ ،2، ج2ـ الػػػى نيايػػػة القػػػرف العشػػػريف ،ط2469الييػػػود الدونمػػػة 
 .242ص

في ذي نظمت بموجبو الدولة العثمانية شؤوف غير المسمميف ، وذلؾ ( وىو النظاـ ال(7
عيد السمطاف محمد الثػاني ، الػذي يقضػي بػاف ينتخػا الرؤسػاء الػدينييف مػف قبػؿ 
افػراد الممػة عمػػى اف يقتػرف تعييػنيـ بصػػدور بػراءه سػمطانية ومػػنح رؤسػاء الطواوػػؼ 
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لػػػذكر اف ىػػػذا حػػػؽ رعايػػػاىـ فػػػي الشػػػؤوف العامػػػة والشخصػػػية ، وممػػػا ىػػػو جػػػدير با
التنظػػػيـ شػػػمؿ الييػػػود فػػػي الدولػػػة العثمانيػػػة . عبػػػد العزيػػػز محمػػػد عػػػوض ، االدار  

 .309( ، ص 2747، )القاىر  ، 2726-2946العثمانية في والية سوريا 
( ليمػػػى الصػػػباغ ، المجتمػػػع العربػػػي السػػػوري فػػػي مطمػػػع العيػػػد العثمػػػاني )دمشػػػؽ ، (8

 .217ـ( ص2723
ى سػػػمطة موجػػػود  عنػػػد الييػػػود ، اسػػػتخدمو السػػػمطاف ( وىػػػو كبيػػػر الحاخامػػػات واعمػػػ(9

محمػػػػد الثػػػػاني بعػػػػد فػػػػتح القسػػػػطنطينية وأعطػػػػي صػػػػالحيات كبيػػػػر  عمػػػػى الطاوفػػػػة 
الييوديػػة ، اصػػبح مسػػؤوال  امػػاـ الدولػػة عنيػػا ، واصػػبح ذوي صػػالحيات اوسػػع مػػف 
البطريػػرؾ كونػػو كػػاف يتقػػدـ عميػػو فػػي االحتفػػاالت الرسػػمية فػػي الدولػػة العثمانيػػة . 

سػػعيد حبيػػا ، االقميػػات والسياسػػة فػػي االسػػالمية مػػف بدايػػة العيػػد النبػػوي كمػػاؿ ال
. 319ـ( ص1001ـ )القػػػػػػػاىر  ، 2709-411وحتػػػػػػػى نيايػػػػػػػة الدولػػػػػػػة العثمانيػػػػػػػة 

ويشكؾ البعض في كػوف الحاخػاـ باشػي الموجػود فػي اسػتانبوؿ كػاف يجمػع الييػود 
ار  واقتصػر في كافة اراضي الدولة العثمانية تحت ادارتو ، حيث ضعفت ىذه االد

حكمو عمى استانبوؿ واطرافيا . الدولة العثمانية تاريخ وحضػار  ، اشػراؼ وتقػديـ، 
ـ( 2777)اسػػتانبوؿ ، 2اكمػػؿ الػػديف احسػػاف اوغمػػى ، ترجمػػة صػػالح سػػعداوي ، ج

 .201ص

ـ ، ترجمػػػة 2737-2279( البػػػرت حػػػوراني ، الفكػػػر العربػػػي فػػػي عصػػػر النيضػػػة (10
 .64ـ( ص2749كريـ عزقوؿ )بيروت ، 

( ضػػػياء محمػػػد جميػػػؿ عبػػػاس عمػػػي ، الدولػػػة العثمانيػػػة فػػػي عيػػػد السػػػمطاف محمػػػد (11
ـ ، دراسػػة فػػي التػػاريخ السياسػػي ، رسػػالة ماجسػػتير ،كميػػة 2692-2622الفػػاتح 

 .116-113ـ( ص ص 1001اآلداا )الموصؿ ، 
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)ليبيػػػا ، 2( احمػػػد نػػػوري النعيمػػػي ، الػػػدور السياسػػػي لييػػػود الدونمػػػة فػػػي تركيػػػا ،ط(12
 .23-21ـ( ص ص1002

)13  (  Mark .A  Epstein ((The leader ship of the ottoman jews in 

the fifteenth and sixteenth centuries))in. Benjamin Brande 

and Bernard Lewis,Christians and jews in ottoman 

Empire,rol19(New York,1982)p.104. 

ابػػػػػراىيـ حسػػػػػف ورخػػػػػروف  ( ت.و.ارنولػػػػػد ، الػػػػػدعو  الػػػػػى االسػػػػػالـ ، ترجمػػػػػة حسػػػػػف(14
 .239( ص2762)القاىر  ، 3،ط

)15  ( Robert mantran ((Foreign merchants and the Minorities in 

Istanbul during the sixteenth and seventeenth centuries)) in 

Benjamin Braude and Bernard Lewis,Christians and jews in 

the ottoman Empire, vol,1(New York, 1982)p.129. 

( 2722( عمػػػػي ابػػػػػراىيـ عبػػػػػد  وخيريػػػػػة قاسػػػػمية ، ييػػػػػود الػػػػػبالد العربيػػػػػة)بيروت ، (16
 .27ص

( لمتفاصػػػيؿ عػػػف السػػػيطر  العثمانيػػػة عمػػػى بػػػالد الشػػػاـ انظػػػر: جاسػػػـ محمػػػد حسػػػف 17)
ـ ، 2210-2221العػػػدوؿ ، الدولػػػة العثمانيػػػة ابػػػاف حكػػػـ السػػػمطاف سػػػميـ االوؿ 

-244ـ( ص ص 1006ية)جامعػػػػة الموصػػػػؿ ، اطروحػػػػة دكتػػػػوراه ، كميػػػػة الترب
116. 

ـ 2722-2926( ىدت عمي بالؿ الحميػد ، متصػرفية القػدس فػي العيػد العثمػاني 18)
، دراسػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػي اوضػػػػػػػػػاعيا السياسػػػػػػػػػية واالداريػػػػػػػػػة ، رسػػػػػػػػػالة ماجسػػػػػػػػػتير، كميػػػػػػػػػة 

 .17ـ( ص1002اآلداا)جامعة الموصؿ ، 

، ترجمػػة سػػيد رضػػواف  ( برنػػارد لػػويس ، اسػػتنبوؿ وحضػػار  االمبراطوريػػة العثمانيػػة(19
 .202(ص 2723عمي )بنغازي ، 
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ـ 2729-2709( خيريػػة قاسػػمية ، النشػػاط الصػػييوني فػػي الشػػرؽ العربػػي وصػػداه (20
 .22( ص2723،)بيروت ، 

ـ( 2724( محمػػد كمػػػاؿ الدسػػوقي ، الدولػػػة العثمانيػػػة والمسػػتلة الشػػػرقية )القػػػاىر  ، 21)
 .23ص

ادي واالجتمػػػػاعي لمدولػػػػة العثمانيػػػػة، ( خميػػػػؿ اينالجػػػػؾ، )تحريػػػػر(، التػػػػاريخ االقتصػػػػ22)
 .312(، ص1002، )بيروت، 2، ج2ترجمة، قاسـ عبد  قاسـ، ط

 .22( قاسمية ، المصدر السابؽ ، ص23)

( ىي المعاىدات المتضمنة المباديء القانونية القامة المستامنيف مػف رعايػا الػدوؿ (24
وع فييػػػػا ، االجنبيػػػػة فػػػػي الدولػػػػة العثمانيػػػػة ، وممارسػػػػة نشػػػػاطيـ التجػػػػاري المشػػػػر 

وتقريػػر حػػؽ رعايػػا الدولػػة العثمانيػػة المقيمػػيف فػػي اراضػػي تمػػؾ الػػدوؿ مػػف خػػالؿ 
سرياف ىذه المباديء عمييـ . عبد العزيز محمد الشناوي ، الدولة العثمانية دولة 

 .60)القاىر  ،ال.ت( ص1اسالمية مفترت عمييا ،ج
ـ 2942-2472يػػػة ( مسػػػعود ضػػػاىر ، الجػػػذور التاريخيػػػة لممسػػػتلة الطاوفيػػػة المبنان25)

 . 330-317( ص ص 2792)بيروت ، 

( ماري سركو السكيؼ ، االمتيازات االجنبية وانعكاساتيا االقتصػادية واالجتماعيػة 26)
عمى سوريا )بالد الشاـ( في النصؼ الثاني مف القرف التاسع عشر وبداية القػرف 

قيػة ؛ وينفي احد المؤرخيف اف تكػوف اتفا29( ، ص 1020العشريف ، )دمشؽ ، 
ـ االسػػػاس الػػػذي اسػػػتندت اليػػػو الػػػدوؿ االخػػػرت فػػػي معاىػػػداتيا ، وليسػػػت 2232

نظاما  جديدا  يحدد اوضاع االجانا في الدولة العثمانيػة ، ويبػرىف عمػى ذلػؾ اف 
ـ مػػع البندقيػػة، باالضػػافة الػػى 2212الكثيػػر مػػف بنودىػػا وردت فػػي اتفاقيػػة عػػاـ 

رنسػييف انفسػيـ والكتػاالنييف ، ـ مع الف2219تشابو العديد مف بنودىا مع اتفاقية 
ـ . ليمػى الصػباغ ، 2219لذا عدت اتفاقية تجاريػة عاديػة ، واضػعؼ مػف وثيقػة 
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الجاليات االوربية فػي بػالد الشػاـ فػي العيػد العثمػاني فػي القػرنيف السػادس عشػر 
 .107،122(ص2797)بيروت ، 2، ج2والسابع عشر ، ط

ة مػػػع دراسػػة تاريخيػػػة فػػي العالقػػػات ( زيػػف نػػػور الػػديف زيػػػف ، نشػػوء القوميػػػة العربيػػ(27
 .33( ص2727)بيروت ، 3العربية التركية ،ط

 .332( ضاىر، المصدر السابؽ ، ص28)

( محمد السػماؾ ، موقػع االسػالـ فػي صػراع الحضػارات والنظػاـ العػالمي الجديػد ، 29)
 . 104-102ـ(ص ص 2772)بيروت ، 2ط

ر عداويػة ، حيػث شػيدت ( كانت االوضاع في اوربا فػي بدايػة القػرف السػادس عشػ30)
حروا طاحنة سميت بالحروا االيطالية ، كانت فرنسا احد اقطاا ىذه الحرا 
، ولما كانػت عالقػة الدولػة العثمانيػة عداويػة مػع اوربػا بشػكؿ عػاـ ، فانيػا ارادت 

ـ كانت احدت حمقػات 2232استمالة فرنسا الى جانبيا ، حيث يعتقد اف معاىد  
و  اوربا ضدىا ، لذا فسرت المعاىد  بانيا ذات دوافػع السياسة العثمانية لتفتيت ق

سياسية . ولمتفاصيؿ عف االوضاع السياسية في اوربا في تمؾ الفتر  انظر: عبد 
الحميد البطريؽ وعبد العزيز نوار ، التاريخ االوربي الحديث مف عصر النيضػة 

 .96-42ـ( ص ص 2726الى مؤتمر فينا )بيروت ، 

 .279، ص 2...، ج( الصباغ ، الجاليات31)

-2297( اميػػػؿ خػػػوري وعػػػادؿ اسػػػماعيؿ ، السياسػػػة الدوليػػػة فػػػي الشػػػرؽ العربػػػي 32)
 .27ـ( ص 2742)بيروت ، 2ـ ، ج2729

 .79، ص  2( الصباغ ، الجاليات ...، ج33)

 .331-332( ضاىر ، الجذور...، ص ص 34)

 .42( السكيؼ ، المصدر السابؽ ، ص 35)
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نبية في الدولػة العثمانيػة ورثارىػا(( مجمػة دراسػات ( وليد العريض،))االمتيازات االج36)
 .220ـ ، ص 2772( ، 2( ، العدد)16العمـو االنسانية واالجتماعية ، مجمد)

 .114، ص  2( احساف اوغمى ، المصدر السابؽ ، ج(37
 .222، ص 2( الصباغ ، الجاليات...، ج(38

الوسط ، ترجمػة ( ز.ي ىرشالغ ، مدخؿ الى التاريخ االقتصادي الحديث لمشرؽ ا39)
 .42ـ( ص 2723مصطفى الحسيني )بيروت ، 

( ارشػػيؼ رواسػػة الػػوزراء باسػػتانبوؿ ، صػػور  وثيقػػة بػػيف الدولػػة العثمانيػػة والواليػػات 40)
ذي 26، 202-206، ص 22، دفتر نامو ىمايوف 3924المتحد  ، رقـ البحث 

سػػػابقا  ىػػػػ ، وثيقػػػة مصػػػور  برسػػػـ التوثيػػػؽ االعالمػػػي بػػػوزار  الثقافػػػة 2162القعػػػد  
 .1202-1206)العراؽ( ص ص 

 .222-220( لمتفاصيؿ انظر: العريض ، المصدر السابؽ ، ص ص (41
 ومابعدىا .32، ص 1( الشناوي ، المصدر السابؽ ، ج42)

 .33( زيف ، المصدر السابؽ ، ص 43)

 .229، ص 2( درويش ، المصدر السابؽ ، ج44)

 .274، ص 2( الصباغ ، الجاليات ...، ج45)

، )عمػػػاف ، 2اكر النتشػػػة ، السػػػمطاف عبػػػد الحميػػػد الثػػػاني وفمسػػػطيف ، ط( رفيػػػؽ شػػػ(46
 .12( ص 2796

 .27، ص 2( خوري واسماعيؿ ، المصدر السابؽ ، ج47)

( 2791( احمػػد عبػػد الػػرحيـ مصػػطفى ، فػػي اصػػوؿ التػػاريخ العثمػػاني )بيػػػروت ، (48
 .233ص 

 .222، ص 2( درويش ، المصدر السابؽ ، ج(49
 .240ابؽ ، ص ( السكيؼ ، المصدر الس(50
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، 2( روبيػر مػػانتراف )اشػراؼ( تػػاريخ الدولػة العثمانيػػة ، ترجمػة بشػػير السػػباعي ، ط(51
 .226ـ( ص 2773)القاىر  ، 1ج

، ص ص 142، دفتػر ميمػة 12( ارشيؼ رواسػة الػوزراء باسػتانبوؿ ، رقػـ البحػث (52
ىػػ ، وثيقػة مصػور  بمركػز التوثيػؽ االعالمػي 2129، اواوؿ رمضاف 229-227
 .32الثقافة سابقا  )العراؽ( ص  بوزار 

 .246( السكيؼ ، المصدر السابؽ ، ص (53
 .226، ص 1( مانتراف ، المصدر السابؽ ، ج(54

( ارشػػػيؼ رواسػػػة الػػػوزراء باسػػػتانبوؿ ، الحكػػػـ موجػػػو الػػػى الػػػوال  العثمػػػانييف ، رقػػػـ 55)
ىػػػػػػ ، وثيقػػػػػة 2143، اواوػػػػػؿ ربيػػػػػع اآلخػػػػػر 241، دفتػػػػػر ميمػػػػػة ص 260البحػػػػػث 

؛ ارشيؼ  27لتوثيؽ االعالمي بوزار  الثقافة سابقا  )العراؽ( ص مصور  بمركز ا
رواسػػة الػػوزراء باسػػػتانبوؿ ، الحكػػـ موجػػو الػػػى عػػدد مػػف الػػػوال  العثمػػانييف ، رقػػػـ 

، اواوػػػػػػػػؿ ذي القعػػػػػػػػد  272-270، ص ص 294، دفتػػػػػػػػر ميمػػػػػػػػة 423البحػػػػػػػػث 
عػراؽ( ىػ ، وثيقة مصور  بمركػز التوثيػؽ االعالمػي بػوزار  الثقافػة سػابقا  )ال2104

 .140-127ص ص 

( ارشػػػيؼ رواسػػػة الػػػوزراء باسػػػتانبوؿ ، الحكػػػـ موجػػػو الػػػى الػػػوال  العثمػػػانييف ، رقػػػـ 56)
ىػػ ، 2124، اواوؿ جمادي اآلخر  49-44، ص 126، دفتر ميمة 223البحث 

؛  73وثيقة مصػور  بمركػز التوثيػؽ االعالمػي بػوزار  الثقافػة سػابقا  )العػراؽ( ص 
بوؿ ، الحكػػػـ موجػػػو الػػػى الػػػوال  العثمػػػانييف ، رقػػػـ ارشػػػيؼ رواسػػػة الػػػوزراء باسػػػتان

ىػػ ، وثيقػة 2124، اواسط شواؿ 202-77، ص 126، دفتر ميمة 229البحث 
؛ ارشيؼ  72مصور  بمركز التوثيؽ االعالمي بوزار  الثقافة سابقا  )العراؽ( ص 

رواسػػػة الػػػوزراء باسػػػتانبوؿ ، الحكػػػػـ موجػػػو الػػػى الػػػػوال  العثمػػػانييف ، رقػػػـ البحػػػػث 
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ىػػػػػػ ، وثيقػػػػػة 2122، اواسػػػػػط محػػػػػـر 202-202، ص 126دفتػػػػػر ميمػػػػػة ، 227
 .72مصور  بمركز التوثيؽ االعالمي بوزار  الثقافة سابقا )العراؽ( ص 

 .246( السكيؼ ، المصدر السابؽ ، ص (57
ـ )القػاىر  ، 2924 -2960( عبد الكريـ غرايبػة ، سػورية فػي القػرف التاسػع عشػر 58)

 .31ـ( ص 2742

 .191صدر السابؽ ، ص ( الدسوقي ، الم(59
( اورخػػاف محمػػد عمػػػي ، السػػمطاف عبػػػد الحميػػد الثػػاني . حياتػػػو واحػػداث عصػػػره ، 60)

 .102( ص 2792)الرمادي ، 2ط

 .193( الدسوقي ، المصدر السابؽ ، ص 61)

 .292، ص 1( مانتراف ، المصدر السابؽ ، ج(62
 .246( السكيؼ ، المصدر السابؽ ، ص (63

 .46، ص  ( ىرشالغ ، المصدر السابؽ64)

( مف الصعوبة تحديد تعريؼ محدد لػ )سورية الطبيعية( مػف حيػث اف ىػذا التعبيػر (65
يحمػػؿ مضػػاميف جغرافيػػة واداريػػة تتبػػايف فػػي المراحػػؿ التاريخيػػة المختمفػػة ، فمػػف 
زاويػػػة التقسػػػيـ االداري العثمػػػاني ، فػػػاف سػػػورية لػػػـ تشػػػكؿ وحػػػد  اداريػػػة واحػػػد  ، 

مػػا بعػػد لتركيػػا ، لػػذا فثمػػة اسػػتخدامات فضػػال  عػػف خضػػوع جػػزء مػػف اراضػػييا في
شػػػتى لتعبير)سػػػورية( وفػػػؽ اعتبػػػارات تتعمػػػؽ بمصػػػالح الػػػدوؿ الغربيػػػة مػػػف جيػػػة 
واتجاىػػػات القػػػوت السياسػػػية المحميػػػة مػػػف جيػػػة اخػػػرت ، فالمصػػػطمح انػػػذاؾ عنػػػي 
صػػيغا  جغرافيػػة وسياسػػية ، لػػذا فمػػف المناسػػا اسػػتخداـ مصػػطمح ))بػػالد الشػػاـ(( 

قد يثيرىا االختالؼ في استخداـ تعبير))سورية(( لػذا فػاف تجنبا  لالشكاالت التي 
ىذا المصطمح يشير اآلف الى الدوؿ االربع)سورية ، لبنػاف ، فمسػطيف ، االردف( 

 
 

   

 

 
 اليهود واالمتيازات

 األجنبية في بالد الشام

 د. نايف عبد نايف النجم
  3122 كانون األول  (9) العدد

  29: 

 

 الفراهيدي آداب جملة

                                                                                                                                       

. وجيو كوثراني ، بالد الشاـ ، السكاف . االقتصاد والسياسة الفرنسية في مطمػع 
 .12-22( ص ص 2790)بيروت ، 2القرف العشريف ، قراء  في الوثاوؽ ، ط

( عبػػد الكػػريـ رافػػؽ ، بحػػوث فػػي التػػاريخ االقتصػػادي واالجتمػػاعي لػػبالد الشػػاـ فػػي (66
 .222ـ( ص2792العصر الحديث )دمشؽ ، 

 .33( الجبوري ، المصدر السابؽ ، ص(67
( وجيو كوثراني ، السمطة والمجتمع والعمؿ السياسي . مف تػاريخ الواليػة العثمانيػة (68

 .20( ص2799)بيروت ، 2في بالد الشاـ ، ط

( وجيػػػػو كػػػػوثراني ، االتجاىػػػػات االجتماعيػػػػة والسياسػػػػية فػػػػي جبػػػػؿ لبنػػػػاف والمشػػػػرؽ (69
 .37،66ـ( ص2724ـ )بيروت ، 2710-2940العربي 

 .320( حبيا ، المصدر السابؽ ، ص(70
 .22( كوثراني ، السمطة والمجتمع ...، ص(71

لقػػػػػاىر  ، ـ )ا2726-2226( محمػػػػػد انػػػػػيس ، الدولػػػػػة العثمانيػػػػػة والشػػػػػرؽ العربػػػػػي (72
 .124ـ( ص2792

( ارشيؼ رواسة الوزراء باستانبوؿ ، الحكـ موجو الى الوال  العثمانييف في الواليات (73
، اواوػػػػؿ جمػػػػادي األولػػػػى 63-61، ص 116، دفتػػػػر ميمػػػػة 223، رقػػػػـ البحػػػػث 

ىػ ، وثيقة مصور  بمركػز التوثيػؽ االعالمػي بػوزار  الثقافػة سػابقا  )العػراؽ( 2112
الوزراء باستانبوؿ ، الحكـ موجو الى الػوال  العثمػانييف  ؛ ارشيؼ رواسة 124ص

، اواخػر جمػادي 21-22، ص116، دفتػر ميمػة 222في الواليات، رقـ البحػث 
ىػػػ ، وثيقػػة مصػػور  بمركػػز التوثيػػؽ االعالمػػي بػػوزار  الثقافػػة سػػابقا  2112االولػػى 

؛ ارشيؼ رواسة الػوزراء باسػتانبوؿ ، الحكػـ موجػو  122-124)العراؽ( ص ص
، 116، دفتػػػػػر ميمػػػػػة 222لػػػػى الػػػػػوال  العثمػػػػانييف فػػػػػي الواليػػػػات ، رقػػػػػـ البحػػػػث ا
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ىػػػػػػػػ ، وثيقػػػػػػػة مصػػػػػػػور  بمركػػػػػػػز التوثيػػػػػػػؽ 2112، اواسػػػػػػػط رجػػػػػػػا 292-290ص
 .122االعالمي بوزار  الثقافة سابقا )العراؽ( ص

 .22( قاسمية ، المصدر السابؽ ، ص(74
)75) Charles Issawi ,((The transformation of the Economic 

position of the millets in the Nineteenth century)) in 

Benjamin Brude and Bernard Lewis, Christians and jewis in 

the Ottoman Empire,vol1(New York,1982)p.273. 

 .193( السكيؼ ، المصدر السابؽ ، ص (76
 .29( المصدر نفسو ، ص (77

 .44ـ( ص1006مشؽ ، )د1( سمير عبد  ، الييود السوريوف ، ط(78

)79) Mantran, op.cit, p.130,134. 

)80) Issawi, op.cit, p.263. 

)81) Mantran, op.cit, p.131. 

( ىػػاممتوف جػػا وىارولػػد بػػوف ، المجتمػػع ارسػػالمي والغػػرا ، ترجمػػة احمػػد عبػػد (82
 .240-227ـ( ص ص2722)القاىر  ، 1الرحيـ مصطفى ،ج

 .44( عبد  ، المصدر السابؽ ، ص(83

عػػػارؼ العبػػػد ، لبنػػػاف والطػػػاوؼ تقػػػاطع تػػػاريخي ومسػػػار غيػػػر مكتمػػػؿ )بيػػػروت ،  ((84
 .62ـ( ص1000

(85) Mantran, op.cit, p  .132. 

(86) Issawi, op.cit, p.269. 

)87) Roderic H. Davison ((The millets as agents of change in the 

Nineteenth century Ottoman Empire)) in Benjamin Brude 

and Bernard Lewis, Christians and jewis in the Ottoman 

Empire,vol1(New York,1982)p.326. 

 .270( السكيؼ ، المصدر السابؽ ، ص (88
 .91-92( غرايبة ، المصدر السابؽ ، ص ص (89
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( لمتفاصيؿ عف السيطر  المصرية عمى بالد الشاـ انظر: مجموعة باحثيف، ذكػرت (90
 ـ(2770اشا، )القاىر ، البطؿ الفاتح ابراىيـ ب

 .23( عبد  ، المصدر السابؽ ، ص(91
( لمتفاصػػيؿ عػػف التنظيمػػات العثمانيػػة انظػػر: عبػػد العزيػػز محمػػد عػػوض ، االدار  (92

-22ـ( ص ص2747ـ )القػػػاىر  ، 2726-2946العثمانيػػػة فػػػي واليػػػة سػػػورية 
40. 

ظػر: محسػف ( لمتفاصيؿ عف اوضاع الدولة العثمانية السياسية خػالؿ ىػذه الفتػر  ان(93
ـ . دراسػػػػة فػػػػي السياسػػػػة 2929-2922حمػػػػز  حسػػػػف حسػػػػيف ، االزمػػػػة البمقانيػػػػة 

العثمانيػػػػة والدبموماسػػػػػية االوربيػػػػة ، اطروحػػػػػة دكتػػػػوراه ، كميػػػػػة التربيػػػػة ، جامعػػػػػة 
 ـ ،ص؟1002الموصؿ ، 

ـ ، ترجمػػػة خالػػػػد 2713-2271( مػػػالكولـ يػػػػاا ، نشػػػوء الشػػػػرؽ االدنػػػى الحػػػػديث (94
 231ص  ـ(2779)دمشؽ ، 2الجبيمي ، ط

-2709( توفيػػػػػػػػػؽ بػػػػػػػػػرو ، العػػػػػػػػػرا والتػػػػػػػػػرؾ فػػػػػػػػػي العيػػػػػػػػػد الدسػػػػػػػػػتوري العثمػػػػػػػػػاني (95
 . 2-4ـ(ص ص2740ـ)القاىر  ، 2726

 .42( عبد  ، المصدر السابؽ ، ص(96

ىػػػػ 2333-2173( محمػػػود الشػػػناؽ ، العالقػػػات بػػػيف العػػػرا والييػػػود فػػػي فمسػػػطيف (97
 .222ـ( ص1002،الكتاا االوؿ)فمسطيف ، 2ـ ، ط2924-2726/

)98) )Moshe Maoze, Ottoman Reforms in Syria and 

Palestine1840-1867(Oxford,1968)p.257. 

 .44( عبد  ، المصدر السابؽ ، ص(99
 .217( غرايبة ، المصدر السابؽ ، ص(100
 .172-197، ص ص 72-76( السكيؼ ، المصدر السابؽ ، ص ص (101
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، 2720-2920( صػػػػموويؿ اتنجػػػػر )تحريػػػػر(، الييػػػػود فػػػػي البمػػػػداف االسػػػػالمية، (102
 .270ـ( ص2772ترجمة، جماؿ احمد الرفاعي )الكويت، 

 .272( المصدر نفسو ، ص (103
 .76-73( غرايبة ، المصدر السابؽ ، ص ص(104
 .222، ص2( الشناؽ ، المصدر السابؽ ، ج(105

( عبػػدا  ابػػو رضػػواف ))التسػػمؿ الييػػودي والصػػييوني الػػى القػػدس مػػف بدايػػةالفتح (106
(( عػػػاـ مػػف الحقػػػوؽ 2000(( فػػي نػػػدوات القػػدس)) العربػػي حتػػػى قيػػاـ اسػػػراويؿ

 .22ـ( ص2772العربية ، الندو  الثالثة ، جامعة اليرموؾ )اربد ، 
ترجمػة  2726-2900( شارؿ عيساوي ، التاريخ االقتصادي لميػالؿ الخصػيا  (107

 .622(، ص2770، )بيروت ،  2رؤوؼ عباس حامد ، ط
العيػػػد العثمػػػاني .مالمػػػح  ( عبػػػد العزيػػػز محمػػػد عػػػوض ، ))فمسػػػطيف فػػػي اواخػػػر(108

اجتماعيػػة واقتصػػادية( مجمػػة كميػػة اآلداا ، جامعػػة الريػػاض ، المجمػػد الرابػػع ، 
 .33ـ ، ص2724-2722السنة الرابعة ،

 ج1( لمتفاصيؿ عف الجاليات االوربية ، انظر: الصباغ ، الجاليات ...، (109

 .27( حوراني ، المصدر السابؽ ، ص(110

 .49( عبد  ، المصدر السابؽ ، ص(111

 .272( اتنجر ، المصدر السابؽ ، ص (112
 .47( المصدر نفسو ، ص(113

 .37ـ(ص1001)بيروت ، 2( حبيا غانـ ، القدس تاريخيا  وقضية ، ط(114

 .223-222( اتنجر ، المصدر السابؽ ، ص ص (115
 .222-226( المصدر نفسو ، ص ص (116
 .162( السكيؼ ، المصدر السابؽ ، ص (117
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 .337، ص( ضاىر ، المصدر السابؽ (118

ـ( 2740)دمشػؽ ، 2( عبد الكػريـ غرايبػة ، مقدمػة فػي تػاريخ العػرا الحػديث ،ج(119
 .42ص

 .107-109( اتنجر ، المصدر السابؽ ، ص ص (120
( فػػػاروؽ حمػػػبص ))العالقػػػة بػػػيف النصػػػارت والييػػػود والمسػػػمميف فػػػي طػػػرابمس فػػػي (121

ة ـ(( فػػي مجموعػػة بػػاحثيف ، االقميػػات والقوميػػات فػػي السػػمطن29-22القػػرنيف 
 .622ـ( ص1002ـ )لبناف ، 2224العثمانية بعد 

 .364،ص2( نعيسة ، المصدر السابؽ ، ج(122
ـ ، تعريػا انجػي االرمنػازي ، 2711-2200( دونالد كواثرت ، الدولة العثمانيػة (123

 .324ـ( ص1006)الرياض ، 2ط

 .204، ص1( نعيسة ، المصدر السابؽ ، ج(124

 .367، ص2( المصدر نفسو، ج(125

 .21، ص2المصدر السابؽ ، ج ( الشناؽ ،(126
)127) Mark .A  Epstein ((The leader ship of the ottoman jews in 

the fifteenth and sixteenth centuries))in. Benjamin Brande 

and Bernard Lewis,Christians and jews in ottoman 

Empire,vol1(New York,1982)p.101 

(128) Kemal H. Karpat ((Millets and Nationality : the roots of the 

incongruity of nation and state in the post ottoman Era)) 

inBenjamin Braude and Bernard Lewis Christians and jews 

in ottoman Empire, vol1(New York,1982)p.157. 

د الحميػد ، ( سياـ محمد ىنداوي ، تاريخ دمشػؽ فػي عيػد السػمطاف العثمػاني عبػ(129
 .222-224ـ( ص ص1007)دمشؽ ، 2ط

 .432، ص1( نعيسة ، المصدر السابؽ ، ج(130
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( احمػػػد طػػػربيف ، مالمػػػح التغييػػػر االجتمػػػاعي فػػػي بػػػالد الشػػػاـ فػػػي القػػػرف التاسػػػع (131
 .23ـ( ص2793)بيروت ، 2عشر ،ط

 .21( عبد  ، المصدر السابؽ ، ص(132

 .293-291( اتنجر ، المصدر السابؽ ، ص ص (133

 .273مصدر نفسو ، ص ( ال(134

 .33( ، ص 2776، )دمشؽ ،  1( يوسؼ نعيسو ، ييود دمشؽ ، ط(135

 .273( المصدر نفسو ، ص (136

 .227-229( ىنداوي ، المصدر السابؽ ، ص ص(137

 .209( عيساوي ، المصدر السابؽ ، ص (138

)139( Carter v. Findly((The Acid test of Ottomanism : The 

Acceptance of Non-    Muslims in the late Ottoman 

Bureaucracy))in Benjamin Braude and Bernard Lewis 

Christians and jews in ottoman Empire, vol1(New 

York,1982)pp.343-348. 

 .32( نعيسو ، المصدر السابؽ ، ص (140

 .162، 290( غرايبة ، سورية في ...، ص(141

 .91( ص2797)الكويت ، 2مييودية ، ط( مينا يوسؼ حداد ، الرؤية العربية ل(142

 .326، 320، 302 -304( كواترت ، المصدر السابؽ ، الصفحات (143
 .109( السماؾ ، المصدر السابؽ ، ص(144

 3، ج1( لمتفاصيؿ عف ىذه االحداث انظػر: محمػد كػرد عمػي ، خطػط الشػاـ، ط(145
 .73-23(، ص ص2720)بيروت،

 .367، ص2( نعيسة ، المصدر السابؽ ، ج(146
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يػػػػػػر المسػػػػػػممة فػػػػػػي السػػػػػػمطنة ( انطػػػػػػواف حكػػػػػػيـ ))الحمايػػػػػػة الفرنسػػػػػػية لالقميػػػػػػات غ(147
(( فػػي مجموعػػة بػػاحثيف ، االقميػػات والقوميػػات فػػي السػػمطنة العثمانيػػة العثمانيػػة

 .33ـ( ص1002)لبناف ، 2ـ ، ط2224بعد

 .367، ص2( نعيسة ، المصدر السابؽ ، ج(148
 .213( السكيؼ ، المصدر السابؽ ، ص (149

عف اوضاع غير المسمميف اباف السيطر  المصػرية انظػر : خالػد بػف  ( لمتفاصيؿ(150
ـ 2960-2932ىػػػػػاني ، تػػػػػاريخ  دمشػػػػػؽ وعمماءىػػػػػا خػػػػػالؿ الحكػػػػػـ المصػػػػػري 

 .210-224ـ( ص ص1002)دمشؽ ، 
 .41-42( عبد  ، المصدر السابؽ ، ص ص(151

 .227، ص2( الشناؽ ، المصدر السابؽ ، ج(152
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ABSTRACT 
This paper deals with the effects of foreign privilege on the 

Jews ‘ conditions in Syria in the 19 th century . within the 

Ottoman Empire , the Jews’ conditions are discussed here 

especially the way in which they were treated and the treaties 

.that the Ottoman Empire held with European states. These 

treaties in clouded description   of the non_ Muslim Ottoman 

subjects’ rights and the reflections of these privileges on the 

Jews’ conditions economically , culturally , socially and 

politically .This was manifested through changes that inflicted 

their conditions in all the above respects whether  negatively or 

positively . 
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Abstract 
Amawian caliphs has depended on competent rulers in the 

admini stration of their state who have been distinguished with 
abrilliant administrative men talality that has enabled them to 
control the state and rise its vanous institutions like politics, 
militansm, culturalistic, and the social service. 

The ruler Al- Hajaj bin Yousif Al- Thaqafi Who has mled 
Iraq for twenty years 8 ince 75 A-H- till his death in the year of 
95 A-H- is one of them. Here the researcher aims at dealing with 
the scientific side in Al- Hajaj,s life far of politics and 
administration. It has been discovered that Al- Hajaj bin yousif 
Al- thaqafi has abundant share of education and science

 

he has 
con sidered the scientists, preserved their status, and been with 
the right utterance and truth word. Besides, he has in traduced a 
solemn service for muslims that is the punctuafion of the Holly 
Qura,an with Ijam pun ctuation marks to differentiate the similar 
letters in Qura,an which facilitates its reading for people in the 
right way and unifies the nation with a unified reading. 
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املشكلت يف حتصيل طالب  على بنيأثر إسرتاتيجيت التعلم امل
 الصف الثاني املتوسط وتفكريهم العلمي يف مادة الكيمياء
                                     أ.م.د.رائددددددد ادريددددددس محمددددددود  

 ن
                              كليدددددددة التربيدددددددة/ جامعدددددددة تكريددددددد 

 ن
 ملخص البحث 

ثػػر إرػػ را  ا ت احػػ أبـ احلث ػػم كبػػف احلصػػ بت  ػػم    ػػ ؿ هػػدؼ احث ػػث  أػػرؼ أ
 طالب اح ؼ احثا م احل ورط و ف  رهـ احأبلم  م لادة اح  ل اء.

وح  ق ػػؽ هػػذا احتػػدؼ  ػػـ  قرػػ ـ ك  ػػت احث ػػث إحػػف لالػػوك  ف إ ػػداهلا  ػػاثطت 
( طاحثا لف طالب اح ػؼ احثػا م احل ورػط 30دررت ثاحطر قت احرائدة، وكدد طالثتا )

 ار ث ػػت دررػػت احلػػادة اح أب ل ػػت ثارػػ تداـ إرػػ را  ا ت احػػ أبـ احلث ػػم كبػػف  ، ولالوكػػت
( طاحثػػا. و ػػد  ػػـ  طث ػػؽ احث ػػث  ػػم احف ػػؿ احدرارػػم 30احلصػػ بت، و ػػاف كػػدد طالثتػػا )

 (.2011-2010األوؿ لف احأاـ احدرارم )
اكػػد احثا ػػث دحػػ ال حبلأبػػـ  و ػػر   ف ػػت  ػػدر س لو ػػوكات اح  ل ػػاء ثارػػ تداـ 

اح أبـ احلث م كبف احلص بت. و دح ال حبطاحب وهػو كثػارة كػف  وا ػط حبطاحػب إر را  ا ت 
درس لػػف  ػػم  ػػؿ ح  ف ػػت   ف ػػذ اارػػ را  ا ت لػػف تػػالؿ أوراؽ احألػػؿ اح ػػم  ػػـ  قػػد لتا 

 احدروس.
  ػػػوف  ات ثػػػار ف : ات ثػػارا    ػػػ ب ا    لثبػػت  ػػػم  ألػػا ثاح رػػػثت إحػػف أدا ػػػم احث ػػػث

لػف  ػد ط وثثا ػط و رػاب لرػ وب  ػأوثت  ح أ ػدا(  قرة ثأػد 40ث ور ط اح تائ ت لف )
لاػػا ت و  ػػـ  ػػؿ ( 5ب ف  ػػر احأبلػػم   ػػوف لػػف  )ح ا قرا ػػط و ػػوب  ل  زهػػا ت و ات ثػػار 

 .    (  قرات8لااؿ )
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و ػػػػد أصػػػػارت   ػػػػائت احث ػػػػث إحػػػػف  فػػػػوؽ أداء احلالوكػػػػت اح ار ث ػػػػت اح ػػػػم دررػػػػت 
ت اح اثطت اح ػم دررػت ثار تداـ إر را  ا ت اح أبـ احلث م كبف احلص بت كبف احلالوك

 اح ف  ر احأبلم . و ثاحطر قت ا ك  اد ت  م اح    ؿ احدرارم 
وتبص احث ث إحف كدد لف اح و  ات واحلق ر ات  م  وء لا أرػفر ك ػط لػف 
  ػػػائت لػػػف  ػػػل تا  صػػػا ل احلدررػػػ ف كبػػػف ارػػػ تداـ إرػػػ را  ا ت احػػػ أبـ احلث ػػػم كبػػػف 

ثلز ػػد لػػف احدرارػػات واحث ػػوث  ػػم هػػذا  احلصػػ بت  ػػم  در رػػتـ، و ػػدر ثتـ كب تػػا، واحق ػػاـ
  أبل ت أترب. -احلااؿ كبف ل اهت لواد احأبـو احطث أ ت األترب ، ول غ رات  أب ل ت 

 مشكلة البحث
  ل ػػز ك ػػر ا اح ػػاحم ث و ػػط ك ػػر اح فاػػر احلأبولػػا م واح ق ػػم ت وهػػذا   طبػػب 

ر ػب احلا لأػات لوا ثت هذا اح رارع احأبلم لف ااػؿ احب ػاؽ ث  م لا لأا  ا لف احفرد
احل قدلت ت وهذه احألب ت ثدورها   طبب لف احفرد ار تداـ لتارات كقب ت كاح ت احلر وب 

لأقػػدة ا ثػػر ثرػػثب احل غ ػػرات  أ ػػث ت ل  ػػط لػػف  ػػؿ احلصػػ الت اح ػػم  وااتتػػا واح ػػم 
 اح  ا  ت احلأا رة .

حتػذه احفػرد  ا رػاب ػز ااح رث ػت واح أبػ ـ ت واح ػم  أػد لر لؤررات وه ا  ا م دور 
 أب ل ت و رثو ػت . وحتػذا  ػاف اح ظػاـ وأ صطت احلتارات لف تالؿ لا    ل ط لف ثرالت 

ر را  ا ات  در س لأ  ت  ؤدي دورا  اكال  اح رثوي ث اات لارت احف ار تداـ طرائؽ وا 
 إرػ را  ا تاح ػوـ ت وحأػؿ  إ رػافاحلتار ت  م   م   ل ت احلاا ت احلأر  ت وا  فأاح ت و

 م كبف احلص بت ا دب هذه ا ر را  ا ات .اح أبـ احلث 
،  ػم احاا ػب احل أبػؽ  احلص بت اح م  أا م ل تا اح أب ـ احلدررػم ثصػ ؿ كػاـ فأ

لػػػػا  ال ػػػػظ كب ػػػػط لػػػػف ا ث أػػػػاد كػػػػف كػػػػاحـ  م،  تػػػػوارػػػػ را  ا ا ط  ثاح ػػػػدر س وأرػػػػاح ثط
لراكػاة  ،  احلواد اح أب ل ت  ُقدـ  ػم ألبػب األ  ػاف ثطرائػؽ اا ػت وللبػت دوف احل أبل ف

ث ئػػت احل أبلػػ ف و ااػػا تـ   ػػال  كػػف أ تػػا    أ ػػر اه لالػػا  حلػػدار تـ و ػػدرا تـ احأقب ػػت 



 
 

   

 

 
 المشكلة صلى يبنأثر إستراتيجية التعلم الم

 في تحصيل طالب الصف الثاني المتوسط

 أ.م.د.رائد ادريس محمود
  3122 كانون األول  (9) العدد

  222 

 

 الفراهيدي آداب جملة

احلت بفت ولا  ق   ط لف   وع أراح ب اح در س حلتاطثت  ؿ  ئػت ثلػا   ارػب واحلأر  ت 
 م اح أبـ، احصئ احذي اأؿ ألبب احل أبل ف    ػبوف كبػف   ػائت او اربوثتا طر ق تا 

واأؿ احلأبولات واح قائؽ اح م  دررو تا ل  ػورة  ػم  ثارات اح    ؿل د  ت  م ات 
األلػػر وحػػد حػػدهب ثأ ػػتـ  وهػػذا ،احلؤررػػت اح أب ل ػػت وكػػدـ  وظ فتػػا  ػػم اح  ػػاة احأالػػت 

واحلواد احدرارػ ت اح فور واحلبؿ واأبتـ   و وف ا ااهات ربث ت   و احلدرر ف واحلدررت 
 ثص ؿ كاـ .

 م اح در س ولااؿ ااصراؼ كبف  طث ؽ طبثػت  ا ل دا احثا ث ولف تالؿ تثرة 
احلر بػػػت احراثأػػػت  ػػػم  ب ػػػات اح رث ػػػت ت حلػػػس احثا ػػػث كػػػدـ إكطػػػاء ا ه لػػػاـ اح ػػػا م  ػػػم 

لػا  ػؤدي إحػف لإكداد احفرد احقادر كبف  ؿ احلص بت وا ه لاـ ثل غ ػر اح ف  ػر احأبلػم  
 ل ت . تر ت أا اؿ   ق تا احقدرة كبف لوااتت احلص بت ثاحطر قت احأب

لػػػادة  تاولػػػف  ػػػل ) ػػػدر س احأبػػػـو  وارػػػ را  ا ات  لػػػا واػػػد احثا ػػػث اف طرائػػػؽ
 ػػ ـ ثطر قػػت لصػػاثتت ح ػػدر س احلػػواد ا دث ػػت او ( احلرػػ تدلت  اح ػػا  ػػم لداررػػ ا اح  ل ػػاء

 ػػػدة ح ػػػدر س هػػػذه  ا  رػػػا  ت  اح ػػػار غ واحبغػػػات ت اذ  أػػػد احطر قػػػت ا حقائ ػػػت احورػػػ بت احو 
 رطت وا كداد ت .احلادة  م احلدارس احل و 

ت  د ثػػػ در رػػػ ت  إرػػػ را  ا تارػػػ تداـ  و ػػػم هػػػذا احث ػػػث رػػػ  اوؿ احثا ػػػث  ارثػػػت
 ػم    ػ ؿ طػالب  أثرهػااحأبـ احلث م كبف احلص بت حب صؼ كف  إر را  ا ت رث ا هم 

 اح ؼ احثا م احل ورط و ف  رهـ احأبلم  م لادة اح  ل اء .
 ت كف احرؤاح ف اح اح  ف:و م  وء لا رثؽ  إف احث ث اح احم  رأف حإلااث

لػػػا أثػػػر إرػػػ را  ا ت احػػػ أبـ احلث ػػػم كبػػػف احلصػػػ بت  ػػػم اح   ػػػ ؿ احدرارػػػم حطػػػالب  -1
 اح ؼ احثا م احل ورط  م لادة اح  ل اء ؟ 

لػػا أثػػر إرػػ را  ا ت احػػػ أبـ احلث ػػم كبػػف احلصػػ بت  ػػػم اح ف  ػػر احأبلػػم حػػدب طػػػالب  -2
 اح ؼ احثا م احل ورط  م لادة اح  ل اء ؟ 
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 البحث واحلاجة الُه اهمُة
اف ا  فاار احلأبولا م واح ق م  م احو ت احراهف ادب احف  قب ص دور احلدررت 
 ػػػم  زو ػػػد احل أبلػػػ ف ثاحلأبولػػػات واحتثػػػرات واح قػػػائؽ احأبل ػػػت ت وا ػػػثر دور احلدررػػػت 
  ر ز  م  در ب احل أبل ف كبف   ف ت اح أبـ احفردي وار ثارة  ف  رهـ واأبتـ لر قب ف 

 (.290:  2010أبـ واح ف  ر . ) اثو اادو و ل لد ت  م اح 
ف كبػف اح أبػ ـ  إف ا ه لاـ ثاحطاحب  ل ور حألب ت اح أب ـ واح أبـ ، اأؿ احقػائل

أرػػػاح ب لت بفػػػت ح  رػػػ ف كلب ػػػت اح أبػػػ ـ ارػػػ تداـ ارػػػ را  ا ات و  قولػػػوف ثاح ػػػث كػػػف 
 ػػػػد   وكػػػػت ، و  طو رػػػػت ر احل ػػػػوؿ احطث أ ػػػػت اح صػػػػطت حػػػػدب احطاحػػػػب ثاح الػػػػؿ  ػػػػم كلبػػػػ

 .ت )اح ادي ت ا  ر ت (لص باح ث م كبفاح أبـ احل إر را  ا تاألراح ب ولف أهلتا 
 م اح ظرة إحف  در س احأبـو   د ثتو أد هذه اار را  ا ت لف  لف اح  و ت اح

 Bently) س(. و ػرب ث   بػم ووا ػ4:  2004واح  ف ػت اح ػم  قػدـ حبل أبلػ ف )إثػراه ـ، 
and Watts, 1991) ا اح ػوع لػف احػ أبـ  ػزداد ا  صػارا لػل احػزلفأل وذحػؾ أل ػط أف هػذ

أرػػاح ب احل ػػاهت و  قػػدـ حبطاحػػب لوا ػػؼ حبػػ أبـ احلف ػػوح  تبػػو لػػف احق ػػود اح ػػم  فر ػػتا 
 .(Bently and Watts, 1991: 34)  اح در س اح قب د ت

 اب إ رػاثتا حبطبثػت لثػؿ  كدةإف اح أبـ اح د ث    لف لتارات و رب احثا ث 
احلصػػػػ الت ولتػػػػارات ا   ػػػػاؿ ولتػػػػارات احػػػػ أبـ ذي احلأ ػػػػف، ولتػػػػارات لتػػػػارات  ػػػػؿ 
واح ف  ػر احأبلػم ت وهػذا لػا  اػده ل ػوا را ك ػد  طث ػؽ إرػ را  ا ت احػ أبـ  ، كلب ات احأبـ

لػػف احػػ أبـ  ألػػؿ كبػػف  قػػد ـ احلػػادة احأبل ػػت حػػدب  احلث ػػم كبػػف احلصػػ بت، ألف هػػذا اح ػػوع
حػدب احطبثػت داتػؿ ثأػث اح  و ػت واح صػاط احطبثت  م  ورة لصػ الت كبل ػت  ػؤدي إحػف 

 . اح ؼ 
 أػػػود اػػػذور إرػػػ را  ا ت احػػػ أبـ احلث ػػػم كبػػػف احلصػػػ بت احػػػف احلرثػػػم اػػػوف د ػػػوي 

(John Dewey)  واحػػػذي  ػػػرب اف دور احلأبلػػػ ف   لثػػػؿ  ػػػم ارػػػ ثارة دا أ ػػػت احث ػػػث
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وا   صاؼ حدب احل أبل ف ت ا ا ت احف دور احتثرات اح ػم   أػرض حتػا احل أبلػوف  ػم 
  ػػػا تـ تػػػارج احلدررػػػت حلػػػا حتػػػا لػػػف دور  ػػػم لواءلػػػت و  ػػػ  ر و أػػػد ؿ احلأبولػػػات 

 (.(.290290: :   20102010) اثو اادو و ل لد ت ) اثو اادو و ل لد ت   واحلفاه ـ اح م  أبلوها  م احلدررت .
، إ لػػا  احلصػػ بت حػػـ  ػػأت لػػف  ػػراغ ث ػػم كبػػفا ت احػػ أبـ احل إف ا ه لػػاـ ثإرػػ را 

ثت كبف   ل ت  ف  رهـ و ػدر تـ كبػف    ات لا  قدلط هذه اار را ا ت  لف لراكدة احطب
 ت ػػزات  ػػم   ل ػػل،  لػػا أ تػػا   ل ػػز ثلالوكػػت لػػف احل  ػػؿ احلصػػ بت  ػػم اح  ػػاة احوا أ ػػت
:  2001)د رػ ؿ ت  احلصػ بت و  ل ػت احلتػارات احف ر ػت.  ف  ر احطبثت و در تـ كبف  ؿ

56. ) 
اف ارػ را  ا ت احػ أبـ  ((Yaman, 2003و  (Awest ,1992 )و ػرب  ػؿ لػف

 -لص بت  قـو ثاحوظائؼ ا   ت :احلث م كبف اح
ز د لف  درة احل أبل ف كبف  طث ؽ احلأبولات و وظ فتا  م لوا ؼ   ا  ت اد دة   -1

 تارج احلدررت و ؿ احلص بت احأر  ت اح م  وااتتـ  م   ا تـ احألب ت.
  ث ر دا أ ت احطبثت وار ل اكتـ ثاحألؿ. -2
  فادة لف ل ادر اح أبـ احل  وكت . ز د لف   درة احطبثت كبف ا ر -3
   لم ا  ااهات احأبل ت و ب ا ر طالع واحلواظثت كبف احألؿ. -4
  ز د لف  تـ احطبثت حبلأبولات وثقاء أثرها ألطوؿ   رة لل  ت. -5
الػػػل احث ا ػػػات  و  ب بتػػػا واحو ػػػػوؿ   رات اح ػػػرور ت ح ػػػؿ احلصػػػػ بت   لػػػم احلتػػػا -6

  حب  ائت.
 اء احلأر ت حدب احل أبـ.  لم  ف  ر لا ور  -7
 Awest )حتػػػا دور  ػػػم   ل ػػػت لتػػػارات كلب ػػػات احأبػػػـ األرارػػػ ت واح  الب ػػػت.  -8

,1992,54)  Yaman, 2003 , Internet  )). 
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 هدف البحث
احػػػ أبـ احلث ػػػم كبػػػف احلصػػػ بت  ػػػم  إرػػػ را  ا ت تػػػدؼ احث ػػػث اح ػػػاحم  أػػػرؼ اثػػػر 

  م لادة اح  ل اء .     ؿ طالب اح ؼ احثا م احل ورط و ف  رهـ احأبلم
 البحث افرضُت

  -في ضوء هدف البحث صاغ الباحث الفرضيتين الصفريتين االتيتين :
( ثػ ف ل ورػط دراػات 05ت0إ  ػائ ت ك ػد لرػ وب د حػت ) ت   واد  ػرؽ ذو د حػ -1

طػػػالب احلالوكػػػت اح ار ث ػػػت احػػػذ ف دررػػػوا ثارػػػ تداـ ارػػػ را  ا ت احػػػػ أبـ    ػػػ ؿ 
طػالب احلالوكػت اح ػاثطت احػذ ف    ػ ؿ ورط دراات احلث م كبف احلص بت ول 

 درروا ثار تداـ احطر قت ا ك  اد ت .
( ثػ ف ل ورػط دراػات 0.05   واد  رؽ ذو د حت إ  ائ ت ك د لر وب د حػت ) -2 

طػالب احلالوكػت اح ار ث ػت احػذ ف دررػػوا ثارػ تداـ ارػ را  ا ت احػ أبـ احلث ػم كبػػف 
لوكػػػػت اح ػػػػاثطت احػػػػذ ف دررػػػػوا ثارػػػػ تداـ احلصػػػػ بت ول ورػػػػط دراػػػػات طػػػػالب احلا

 احطر قت ا ك  اد ت  م ات ثار اح ف  ر احأبلم .
 حدود البحث

 -ما ياتي : اقتصر البحث الحالي عمى
طػػالب اح ػػؼ احثػػا م احل ورػػط  ػػم احلػػدارس احل ورػػطت واحثا و ػػت اح اثأػػت حلد ر ػػت  -1

  رث ت ل ا ظت    وب )احلو ؿ احلر ز( .
حثػػػا م واحثاحػػػث واحراثػػػل واحتػػػالس( لػػػف   ػػػاب اح  ل ػػػاء احلقػػػرر ؿ ا رثأػػػت )او احف ػػػ -2

  در رط حطالب اح ؼ احثا م احل ورط .
 ـ . 2011 – 2010احأاـ احدرارم  -3



 
 

   

 

 
 المشكلة صلى يبنأثر إستراتيجية التعلم الم

 في تحصيل طالب الصف الثاني المتوسط

 أ.م.د.رائد ادريس محمود
  3122 كانون األول  (9) العدد

  222 

 

 الفراهيدي آداب جملة

 حتدَد مصطلحات البحث
 Problem -Based Learning) إستراتيجية التعمم المبني عمى المشكمة

Strategy) : كر تا  ؿ لف 
ا" إرػػػ را  ا ت  ػػػ ـ   تػػػا كػػػرض لوا ػػػؼ لصػػػ بت كبػػػف أ تػػػ( ث1999تكثػػػد اح ل ػػػد ) -1

احطبثػػت   ػػوف ذات لأ ػػف و ق ق ػػت ث  ػػث  ل ػػف أف   ػػوف  قطػػت ا طػػػػالؽ حبث ػػػػػث 
 . (135:  1999)كثد اح ل د ت  وا ر ق اء"

"طر قػت حبػ أبـ  وااػط   ػط  اأ تػث( Schwartzl et al., 2000ر وار زؿ وآتروف ) -2
اء احطبثػػػت ذا  ػػػا ح ػػػؿ هػػػذه احلصػػػ بت ثأرػػػبوب احل أبلػػػوف ثلصػػػ الت   ثأػػػط ار ق ػػػ

 (.Schwartzl et al., 2000 ت 55) ل ظـ"
 اأ تػث( Education Queensland, 2003لفو  ػػػت اح رث ػػػػػػت  ػم  و  ػػػػز  ػػد ) -3

"إرػػ را  ا ت   طبػػب لػػف احلػػ أبـ اح أالػػؿ لػػل لصػػ بت  ق ق ػػت ووا أ ػػت ح وح ػػد  بػػوؿ 
 Internet)  Education , م احلػػػ تت"لأ لػػػدة كبػػػف احلأر ػػػت احل ػػػو رة  ػػػ

Queensland, 2003. ) 
"  ػل ـ  ل ػاهت  ائلػت كبػف   ا(  أ تػ (Uyeda et al., 2003وآتػروف  اآ ػد -4

 . لص الت  ق ق ت ث  ث   دث ار ق اء حبلأر ت حدب احل أبـ ح ؿ هذه احلص بت
Uyeda et al., 2002:5 ) ) 

 أ تػا ارػ را  ا تث اارائ ػا ف احلصػ بتو أرؼ احثا ث ارػ را  ا ت احػ أبـ احلث ػم كبػ
لف احلقررة لو وكات لادة اح  ل اء  اح ؼ احثا م احل ورط   أبـ   تا طاحب  در ر ت

ح ػػػؿ هػػػذه  لػػػل لالوكػػػت لػػػف زلػػػالءه تػػػالؿ كػػػرض لوا ػػػؼ لصػػػ بت وا أ ػػػت ول اوح ػػػط
 .احلادة  و ؽ تطوات ل ظلت ثإصراؼ و وا ط لف  ثؿ لدرس احلص بت احلوا ؼ
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فهhievementAcالتحصُل )
ّ
 :كل من  ( عر

( ثأ ط: ل  بت لا   أبلط احطاحب ثأػد لػرور لػدة زل  ػت لأ  ػت 2003)أثو اادو،  -1
و ل ػػف   ارػػط ثاحدراػػت اح ػػم    ػػؿ كب تػػا ثات ثػػار    ػػ بم وذحػػؾ حلأر ػػت لػػدب 
 اػػاح اارػػ را  ا ت اح ػػم   ػػأتا احلػػدرس و تطػػط حتػػا ح  قػػؽ أهدا ػػط ولػػا   ػػؿ 

 (. 469، 2003إح ط. )أثو اادو، 
( ثأ ػػػط: احلأبولػػػات اح ػػػم    رػػػثتا احطاحػػػب تػػػالؿ احلتػػػارات اح ػػػم 2003) ا ػػػر،  -2

 أبلتا لف احثر الت  م احف ؿ احدرارػم و قػاس كػف طر ػؽ ا ت ثػارات احلدررػ ت. 
 (.34، 2003) ا ر، 

( ثأ ػػػط:  ػػػدرة لأر  ػػػت حبلػػػ أبـ كبػػػف لو ػػػوع لأػػػ ف ثأدائػػػط كبػػػف 2005)ثر ػػػات،  -3
، 2005لػػف األرػػئبت حق ػػاس هػػذا احلو ػػوع . )ثر ػػات، ات ثػػار    ػػلف لالوكػػت 

108.) 
( ثأ ػػػط: لػػػا  الػػػل و ثثػػػت ك ػػػد احطُػػػالب لػػػف لأبولػػػات   ػػػم لػػػادة 2006)اارػػػـ،  -4

درا تػػػـ ثورػػػاطت لػػػدرس  بػػػؾ احلػػػادة. )اارػػػـ،  درارػػػ ت لأ  ػػػت،    اػػػت اطالكتػػػـ وا 
2006 :33.) 

ـو كبػػف ال ػػزاج ( ثا ػػط :  برػػفت ولػػ تت وارػػبوب  ػػم اح ف  ػػر  قػػ2010)اح ث رػػم ت -5
و داتؿ احلأر ت احأبل ت لف ااؿ  قد ـ رؤ ت  ب ت صالبت  اتػذ  ػم ا ك ثػار ال ػل 

 ( .13:  2010احأوالؿ . )اح ث رم ت 
ألا اح أر ؼ ااارائم حب    ؿ:  تو )احدرات اح م    ؿ كب تا طاحب اح ؼ 

م لػػادة  ػػلػػف تػػالؿ إااث ػػط كبػػف  قػػرات ا ت ثػػار اح   ػػ بم احثأػػدي  ثػػا م احل ورػػطاح
 احذي أكده احثا ث أللراض احث ث واحذي طثقط  م  تا ت اح ارثت(.اح  ل اء 
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 عرفه كل من :(Scientific Thinking) -التفكري العلمٍ:
ثا ط كلب ت كقب ت  ر ط ل احلػ أبـ كػف طر قتػا كلػؿ صػئ (Beyer , 2001)ثا ر  -1

 . (Beyer , 2001 : 13)ذي لأ ف لف تالؿ احتثرة اح م  لر ثتا " 
( ثا ػػط طر قػػت  ػػم اح ظػػر احػػف ا لػػر و أ لػػد ارارػػا كبػػف احأقػػؿ 2003)كث ػػدات ت -2

 (.248: 2003واحثرهاف وثاح ارثت وثاحدح ؿ " )كث دات ت
( ثا ػػط " صػػاط كقبػػم لػػ ظـ  أ لػد كبػػف احػػدح ؿ واح ارثػػت واحثرهػػاف 2008)احقرصػم ت - 3

 ل لػف تػالؿ ذحػؾ احلف   ف احف اح ق ف  لاررط ا  رػاف  ػم   ا ػط احأالػت و رػ ط
 (.22:  2008اح ف  ر لأاحات احلص الت واحو ائل واحر طرة كب تا" )احقرصم ت 

 ثػا م احل ورػطاح ػؼ اح باح أر ػؼ ا ارائػم " هػو لقػدار لػا    ػؿ كب ػط طاحػ
 لف  ثؿ احثا ث " . أ لد م ات ثار اح ف  ر احأبلم احل

 خلفُة نظرَة
 لةاوال : إسرتاتُجُة التعلم املبنٍ علً املشك

احػػػ أبـ  ثإرػػػ را  ا تو طبػػػؽ كبػػػف هػػػذه اارػػػ را  ا ت ك ػػػد ثأػػػض احثػػػا ث ف ا  ػػػا 
 أػد احأػػاحـ ت و  (Problem based learning Strategy)احلرػ  د احػف احلصػ بت 
هو لف اث دع هذا اح وع لػف احػ أبـ  ػم  (McMaster)لار ر  ؾا"ثاروز" لف االأت ل

ا   صػػار ثأػػد ذحػػؾ إحػػف لاػػا ت ل   ػػؼ احرػػ    ات لػػف احقػػرف احلا ػػم، ثػػـ ثػػدأ  ػػم 
كد ػػدة ول تػػا لاػػاؿ  ػػدر س احأبػػوـ. و ػػد ارػػ تدلط ثػػاروز  أ ػػد  احطػػرؽ احثد بػػت اكػػداد 

احطب كف طر ؽ  أر  تـ حلوا ؼ ولص الت  ق ق ت ووا أ ت  ث ث احطبثػت  ب ت طبثت 
 .(Rankin , 1992 : Internet)كف  بتا

ك ا ػػػر  ت را  ا ت لػػػف ثالثػػػ   ػػػوف هػػػذه اارػػػ رواد اح ظر ػػػت احث ائ ػػػتو ػػػم  ظػػػر 
رئ رت هم احلتاـ احلقدلت حبطاحب  م احلص بت، واحلالوكات احل أاو ت، أي   اـ احطبثت 

 
 

   

 

 
 المشكلة صلى يبنأثر إستراتيجية التعلم الم

 في تحصيل طالب الصف الثاني المتوسط

 أ.م.د.رائد ادريس محمود
  3122 كانون األول  (9) العدد

  222 

 

 الفراهيدي آداب جملة

ث ؿ احلص الت ثص ؿ  أاو م، وأت را احلصار ت وهم  رور ت ح ؿ احلص الت احلقدلت 
 (.462:  2007حبطبثت )ز  وف ،

ثػػػد أف   ػػػوف ه ػػػاؾ وح ػػػم   قػػػؽ احػػػ أبـ احلث ػػػم كبػػػف احلصػػػ بت احتػػػدؼ ل ػػػط،  ال
لوا فات حبلص الت احلقدلت حبطبثت، واح م  اب كبػف احلػدرس لراكا تػا ك ػد  ػ الت 

 احلص الت، وهذه احلوا فات هم: 
 .ول ر ثاحغت اح أق د   وف ل الئلت لل احلر بت احألر ت -1
 ذات  بت ث ارثت احطاحب وتثرا ط. -2
 لر  دة إحف احل تت احلدررم. -3
  ات وظروؼ احلدررت .ل  ارثت لل إل ا -4
 .احطبثت ح وح د ا   ار وا رئبت   وف  اثبت حب ورل وا ل داد ت و ف ر احلااؿ الاـ -5
 (463:  2007ز  وف ت . ) صال احطبثت كبف ا تاذ احقرارات  -6

و  ـ   ف ذ إر را  ا ت اح أبـ احلث م كبف احلص بت  م احغر ت اح ف ت و ػؽ لرا ػؿ 
واح تطػػ ط حتػػػا لرػػػثقا ولػػف ثػػػـ   ثػػػل تطػػوات ل ظلػػػت ح  ف ػػػذها  قػػـو احلػػػدرس ثإكػػػدادها 

 ل ػػف   د ػػد  وداتػػؿ احغر ػػت اح ػػف ت، وذحػػؾ   ػػف  ل  ػػط   ق ػػؽ األهػػداؼ احل صػػودة ، 
 اح أبـ احلث م كبف احلص بت  م أرثل  تطوات رئ رت وهم: إر را  ا تلرا ؿ   ف ذ 

 -: لفت وهم    أو  : ااكداد ااراء اح أبـ احلث م كبف احلص بت
 ات  ار و   د د لص بت وا أ ت أو لو ؼ  د  دث  م ل داف لأ ف. -1
  الت احلص بت، و واد  ل ػادر لت بفػت ح ػ ال تا ول تػا : لقػا ت لػف احارائػد  -2

لوا ػؼ لػف  –لوا ػؼ  ػ  ت  - اارب اآلتػر ف  –ااذاكت واح بفاز  -واحلاالت 
اح اػػػارب   - ػػػل احأاحل ػػػت  احلوا –دح ػػػؿ احلػػػ تت   –احلػػػ تت احلدررػػػم  -األدث ػػػات 
 احصت  ت.

   د د األهداؼ واحلتراات.  -3
 ات  ار ل ادر لالئلت  راكد احطبثت كبف الل احلأبولات. -4
 إكداد تطت حر ر كلؿ احطبثت.  -5
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 -وهم    لف :ثا  ا:  وا ط احل أبل ف حب أبـ احلث م كبف احلص بت .
 لص ؿ. قد ـ احلص بت و وا ط احطبثت   و احلو ؼ اح -1
   د د و أر ؼ احلتراات واألهداؼ اح أب ل ت حبطبثت. -2

 -ت وهم    لف :ثاحثا:   ف ذ اح أبـ احلث م كبف احلص بت 
   د د تطت احألؿ و  ظ ـ احطبثت حبدرس. -1
   ظ ـ احطبثت ث ورة لالوكات . -2
  وز ل األدوار. -3
 كم.كلؿ احطبثت ولراكد تـ كبف احث ث احلر قؿ واحث ث احالا -4
 اح و ؿ إحف اح  ائت وكر تا. -5

 راثأا:  قو ـ اح أبـ احلث م كبف احلص بت 
و  تػػػا  ػػػ ـ   ب ػػػؿ كلب ػػػت  ػػػؿ احلصػػػ بت و قو لتػػػا لػػػف تػػػالؿ  بتػػػ ص لػػػا  أبلػػػط 
احطبثػػت و  د ػػد لػػا   قػػؽ لػػف األهػػداؼ  و قػػو ـ إ اػػاز احطاحػػب واحلػػدرس. و صػػ رط  ػػم 

  قو ـ اح أبـ احلث م كبف احلص بت أف:
 األهداؼ احلو وكت. قـو  -1
    ؼ ثاحلو وك ت )اح دؽ واحثثات(. -2
  قـو  وا ت كلؿ احطبثت وا اازا تـ. -3
 .((Awest , 1992 : 50-53 قوـ إ ااز احلدرس.  -4

( اف اح ػػػدر س و ػػػؽ هػػػذه اارػػػ را  ا ت  ثػػػدأ ثأػػػرض  2007 لػػػا  ػػػرب )ز  ػػػوف ت 
بػب احث ػث واح ق ػم لو ؼ لص ؿ  اأؿ احطبثت  صأروف ثواود لص بت او   ا ض   ط

لػػف تػػالؿ   ػػو ف لالوكػػات  ػػغ رة ت ث  ػػث  ػػ ـ كلب ػػت لصػػار ت  اكبػػت ح ػػؿ اك ػػاء 
احلالوكػػت  ػػم احث ػػث ح ػػؿ هػػذه احلصػػ بت وث وا ػػط وارصػػاد لػػف  ثػػؿ احلػػدرس )ز  ػػوف ت 

2007 :460 . ) 
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الفرق بني اسرتاتُجُة او طرَقة حل املشكلة واسرتاتُجُة التعلم 
 املبنٍ علً املشكلة

إرػػػ را ا ت احػػػ أبـ احلث ػػػم كبػػػف احلصػػػ بت كػػػف إرػػػ را  ا ت  ػػػؿ احلصػػػ بت  ت بػػػؼ 
 ػػػم كػػػدد لػػػف األلػػػور.  إرػػػ را  ا ت  ػػػؿ احلصػػػ بت  ل ػػػف ارػػػ تدالتا دوف أف احلأرو ػػػت 

  طبػػػب ذحػػػؾ   ػػػل ـ احل ػػػاهت )واحو ػػػدات اح در رػػػ ت(  لػػػا   طبثػػػط احػػػ أبـ احلث ػػػم كبػػػف 
بػػػب  أبػػػـ احلفػػػاه ـ واحلثػػػادئ احلصػػػ بت. وأف  ػػػم إرػػػ را  ا ت  ػػػؿ احلصػػػ بت  ػػػ ـ  ػػػم األل

 ػػم  احػػ أبـ احلث ػػم كبػػف احلصػػ بت ، و ػػأ م دور ارػػ را  ا ت ثارػػ را ا ات وطرائػػؽ لغػػا رة
ارػػػ تداـ احلفػػػاه ـ واحلثػػػادئ احل أبلػػػت و وظ فتػػػا  ػػػم  ػػػؿ لصػػػ الت  طث ق ػػػت: أ اد ل ػػػت 

 -و ل ف  بت ص هذه احفروؽ ثاحلتطط ا  م :(. 22: 2004و  ا  ت )إثراه ـ، 
 اح أبـ احلث م  كبف احلص بت  الت ؿ احلص 

 لص بت وا أ ت رؤاؿ ار فتالم طث أت احلص بت
  ث ث ك تا احطاحب  قدـ حبطاحب احلأر ت

 الاكم  ردي كلؿ احطاحب

 اح  اب احلدررم ل ادر احلأبولات
اح  اب احلدررم ،  ب تارا ت 
،لقا ت لف اح  ؼ واحلاالت 

 ، اا  ر ت
 لواط ذا  ا لف  ثؿ احل أبـ ـلواط لف  ثؿ احلأب اح أبـ
 لواط ولرصد حبطاحب واحلأر تت لقدـ حبلص ب احلأبـ

 (139:  2008)احثبوصم ت 
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 ثانُا : التفكري العلمٍ

 
حقػػػػد ارػػػػ لرت ل ػػػػاو ت اا رػػػػاف  فرػػػػ ر األ ػػػػداث واحظػػػػواهر لػػػػف  وحػػػػط ثق ػػػػد 

وب لأ صػ ط و أل ف   ا ػط و  رػ ف لرػ  او  ثطتا احر طرة كب تا فر رها واح  ثؤ ثتا و 
لت بفػػت لػػف اح ف  ػػر لثػػؿ اح ف  ػػر احترا ػػم ، ا ك لػػاد كبػػف احتثػػرة  ، لرػػ تدلا  أ لاطػػا  

احرػػائدة ،  ػػذحؾ اح ف  ػػر احل طقػػم احل ػػوف لػػف  احصت ػػ ت ، احت ػػوع حب قاح ػػد واأل  ػػار
وتالؿ هذه احأ ور ُكرؼ احأبـ  ةكبف  د اح ف  ر ا ر قرائم واح ف  ر ا ر  ثاطم  ال  

وكت لف احلأارؼ اح م  و بت إح تا احثصر ت  م لاا ت لت بفت وك دلا كبف أ ط لال
ؽ كػػػف  فرػػػ ر لػػػا  وحػػػط لػػػف احظػػػواهر ،  غ ػػػرت اح ظػػػرة إحػػػف احأبػػػـ ائػػػكاػػػزت  بػػػؾ احطر 

واُ  صػػػؼ اح ف  ػػػر احأبلػػػم احػػػذي لػػػف تالحػػػط ارػػػ طاع  فرػػػ ر لػػػا  اػػػرب لػػػف  وحػػػط لػػػف 
ل ا  ػػػت اح  قػػػؽ لػػػف  بػػػؾ اح فرػػػ رات ، وأ ػػػثر احأ واهرظػػػ بػػػـ      ػػػلف احلأر ػػػت ثػػػؿ وا 

 .حب ف  ر حب  وؿ كبف احلأر ت او طر ؽ احأبل ت   رب ثؿ  ص لؿ أ  ا  كبف طر ؽ
( اف اح ف  ر هو كلب ت كقب ت  ر ط ل احفرد لف تالحتا Beyer , 2001و رب )

كلػػؿ صػػمء ذي لأ ػػف لػػف تػػالؿ احتثػػرة اح ػػم  لػػر ثتػػا ت وهػػو ) اح ف  ػػر (    ػػوف لػػف 
 -هم :  ثالثت ل و ات 

احألب ػػات : وهػػم  قرػػـ احػػف ثالثػػت ا ػػواع : كلب ػػات لأقػػدة لثػػؿ  ػػؿ احلصػػ الت ت  -1
كلب ػػات ا ػػؿ  أق ػػدا لثػػؿ ا رػػ  أاب او اح طث ػػؽ او ا رػػ د ؿ ت كلب ػػات  وا ػػط 

 و   ـ  وؽ لأر  ت  اح تط ط واحلرا ثت واح قو ـ .
او احظػاهرة و ق د ثط احلأر ت احأبل ت احل أبقت ثاحلص بت او احلو وع  -احل  وب : -2

. 
لثػػػػػؿ ا  ااهػػػػػات واحل ػػػػػوؿ واحقػػػػػ ـ  -ا رػػػػػ أدادات احوراث ػػػػػت واحل غ ػػػػػرات اح فرػػػػػ ت : -3

 (Beyer , 2001: 33واحقدرات احأقب ت احلأر  ت . )
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 -مهارات التفكري العلمٍ :
احلدرر ف احلأبل ف او احلر لر  اأؿ لف احلر   ؿ كبف  أحلأبولا ماف اح فار 

كبػػف احلأبػػـ او  وثتػػذا   ثغػػم ت ػػم  ػػؿ احلرا ػػؿ احدرارػػ ت تثػػ قػػد ـ  ػػؿ احلأر ػػت احػػف احطب
  تح م   و وا لر قب ف  م  أبلتـ و ف  رهـ ثلتارات اح أبـ واح ف  ر طبث ط زو د  احلدرس

 -لتارات:هذه احولف اهـ واح ف  ر كلب ت كقب ت لأقدة    وف لف احأد د لف احلتاراتت 
 . قاط واحاوا ب احلتلت  م احلص بتاؾ احو  لثؿ ثاحقدرة كبف ادر  -  د د احلص بت : -1
و  لثػػؿ ثاحقػػدرة كبػػف اح ل  ػػز ثػػ ف كػػدد لػػف احفػػروض احل ا ػػت  -ات  ػػار احفػػروض : -2

 ح ؿ  بؾ احلص بت .
و  لثؿ ثاحقدرة كبف ات  ار احلأبولات احل ارػثت حبو ػوؿ احػف  -الل احلأبولات : -3

  ؿ احلص بت .
كبػف اح ل  ػز ثػ ف كػدد لػف احطػرؽ اح ػم  و  لثؿ ثاحقدرة -ات ثار   ت احفروض : -4

  ل ف ار تدالتا  ت ثار   ت  رض لا .
و  لثؿ ثاحقدرة كبف ات  ار ا رب اح  ائت اح ػم  ػ ـ اح و ػؿ  -ار تالص اح  ائت : -5

 : ا  ر ت( . 2000اح تا ) ب  ف وكثد اح ا ر ت 
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 دراسات سابقة
 (2008دراسة )البلىشٍ ,  -1

أثػر ارػ را  ا ت احػ أبـ احلث ػم كبػف  احلصػ بت  صػؼ كػفهد ت احدرارت اح اح ت اح 
 م     ؿ لادة األ  اء وا  راب لتارات  ؿ احلص بت حدب طاحثػات اح ػػػؼ احأاصػػػر 

 ثلدارس اح أب ـ احأاـ اح اثأت حبلد ر ت احأالت حب رث ت واح أب ـ ثلرقط . 
ؼ كبػػػػف احف ػػػػب ف احراثػػػل واحتػػػػالس  لػػػف و ػػػػدة   ػػػػ   اح اح ػػػت    ػػػر احدرارػػػػتا

تػالؿ  تػا ػـ  طث قو اح ائ ات اح  ت  م   اب األ  اء حب ؼ احأاصر لف اح أبػ ـ احأػاـ.
 ـ .2004/2005احف ؿ احدرارم األوؿ لف احأاـ احدرارم
اح ػػػؼ احأاصػػػر ثلػدارس اح أبػ ـ احأػاـ اح اثأػت صلؿ لا لل احث ث  ا ت طاحثات 
 حبلد ر ت احأالت حب رث ت واح أب ـ ثلرقط . 

درارػػػت احػػػف لالػػػوك  ف ت  ار ث ػػػت دررػػػت ثارػػػ تداـ ارػػػ را  ا ت  رػػػلت ك  ػػػت اح
اح أبـ احلث م كبف احلص بت ولالوكت  اثطت دررت ثار تداـ احطر قت اح قب د ت .  لا 
 ػػػـ اكػػػداد ادا ػػػ ف :ات ثػػػار    ػػػ بم وات ثػػػار حلتػػػارات  ػػػؿ احلصػػػ بت ت  ػػػـ اح ا ػػػد لػػػف 

وث  ػت   ػائت احدرارػت  اخ احفػا . د تلا و ل  ز  قرا تلا وثثا تلا ثار تداـ لألؿ  رو ث
 كلا  ا م :

واػػود  ػػروؽ ذات د حػػت إ  ػػائ ت  ثػػ ف ل ورػػطات دراػػات احلالػػوك  ف اح ار ث ػػت  -1
 احر احلالوكت اح ار ث ت. اثطت  م اات ثار اح    بم ح واح

 ت ثػػ ف ل ورػػطات دراػػات احلالػػوك  ف اح ار ث ػػت واػػود  ػػروؽ ذات د حػػت إ  ػػائ -2
 لتارات  ؿ احلص بت ح احر احلالوكت اح ار ث ت. واح اثطت  م إت ثار

 لو لتارات  ؿ احلص بت حبلالوك  ف اح اثطت واح ار ث ت ، إ  أف هذا اح لػو  ػم  -3
  احلتارات  حدب احلالوكت اح ار ث ت  ا ت ث رثت أ ثر كف احلالوكت اح اثطت.
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حلث ػػم  صػػا ل لأبلػػم  احأبػػـو واأل  ػػاء كبػػف إرػػ تداـ احػػ أبـ اوو ػػت احثا ثػػت ث
 ػػػدر ب احطبثػػػت لػػػف تػػػالؿ ارػػػ را  ا ت احػػػ أبـ   ػػػال كػػػف  كبػػػف احلصػػػ بت  ػػػم اح ػػػدر س.

احلث م كبف احلص بت كبف  ؿ لص ال تـ ثاحطر قت احأبل ت ، وكدـ اح تػثط واح رػرع  ػم 
كبل ػػت  ػػ   ت  ػػم احلصػػ الت اح ػػم  ػػوااتتـ اح ػػؿ، واحث ػػث كػػف احلأبولػػات ثطػػرؽ 

 . (2008 )احثبوصم ت حب و ؿ إحف اح ؿ األ  ؿ.
 ( 2009دراسة )امبى و خدجية , -2

هد ت احدرارت إحف  ق م أثر إر را  ا ت احػ أبـ احلث ػم كبػف احلصػ بت  ػم   ل ػت 
 كلب ات احأبـ حدب طاحثات اح ؼ احأاصر )األوؿ احثا وي(  م لادة األ  اء.

وح  ق ػػؽ هػػذا احتػػدؼ  ػػـ  قرػػ ـ ك  ػػت احدرارػػت إحػػف لالػػوك  ف إ ػػداهلا  ػػاثطت 
( طاحثت لف طاحثات اح ؼ احأاصر)األوؿ 62طر قت احرائدة، وكدد طاحثا تا )دررت ثاح

احثا وي(، ولالوكت  ار ث ت دررت احلادة اح أب ل ػت ثارػ تداـ إرػ را  ا ت احػ أبـ احلث ػم 
( طاحثػػت. و ػػد  ػػـ  طث ػػؽ احدرارػػت  ػػم احف ػػؿ 62كبػػف احلصػػ بت، و ػػاف كػػدد طاحثا تػػا )

 (.2005/2006احدرارم األوؿ لف احأاـ احدرارم )
ألا لواد احدرارػت،  قػد صػلبت دحػ ال حبلأبػـ ودحػ ال حبطاحػب،  و ػر دح ػؿ احلػدرس 
  ف ػػت  ػػدر س احو ػػدة احلت ػػارة لػػف   ػػاب اح ػػؼ احأاصػػر  ػػم لػػادة األ  ػػاء ثارػػ تداـ 
إرػػ را  ا ت احػػ أبـ احلث ػػم كبػػف احلصػػ بت. ألػػا دح ػػؿ احطاحػػب  أثػػارة كػػف  وا ػػط حبطاحثػػت 

ا ت لػػػػف تػػػػالؿ أوراؽ احألػػػػؿ اح ػػػػم  ػػػػـ  قػػػػد لتا ح ػػػػؿ درس لػػػػف ح  ف ػػػػت   ف ػػػػذ اارػػػػ را  
 احدروس.

( 31ألا ثاح رػثت إحػف أداة احدرارػت  أثػارة كػف ات ثػار كلب ػات كبػـ ل ػوف لػف  )
( كلب ػػػػات هػػػػم: احلال ظػػػػت، واح  ػػػػ  ؼ، واح  ثػػػػؤ، وا رػػػػ د ؿ، 9 قػػػػرة ولػػػػوزع كبػػػػف )

ثط احل غ ػرات. و ػد  ػـ وا ر   اج، وارػ تداـ األر ػاـ، واح فرػ ر، و ػرض احفػروض، و ػ



 
 

   

 

 
 المشكلة صلى يبنأثر إستراتيجية التعلم الم

 في تحصيل طالب الصف الثاني المتوسط

 أ.م.د.رائد ادريس محمود
  3122 كانون األول  (9) العدد

  222 

 

 الفراهيدي آداب جملة

 طث ؽ ا ت ثػار  ثػؿ احدرارػت وثأػدها كبػف لالػوك  فأل اح ار ث ػت واح ػاثطت. وحقػد ثبػ  
 ( .   0.80لأالؿ ثثات ا ت ثار ثار تداـ ثثات ا  راؽ احداتبم )

و ػػػػد أصػػػػارت   ػػػػائت احدرارػػػػت إحػػػػف  فػػػػوؽ أداء احلالوكػػػػت اح ار ث ػػػػت اح ػػػػم دررػػػػت 
لث م كبف احلص بت كبف احلالوكت اح اثطت اح ػم دررػت ثار تداـ إر را  ا ت اح أبـ اح

ثاحطر قػػػت احرػػػائدة  ػػػم لأظػػػـ كلب ػػػات احأبػػػـ، و ػػػم ا ت ثػػػار   ػػػؿ.  لػػػا أصػػػارت   ػػػائت 
احدرارػػت إحػػف  لػػو  ػػم ثأػػض كلب ػػات احأبػػـ حػػدب طاحثػػات احلالوكػػت اح ار ث ػػت لقار ػػت 

حػػف  لػػو حػػدب احلالػػوك  ف  ػػم كلب ػػات احأبػػـ ثػػ ف اح طث قػػ ف  ثاحلالوكػػت اح ػػاثطت، وا 
احقثبػػم واحثأػػدي، و ػػاف أ ثػػر حػػدب طاحثػػات احلالوكػػت اح ار ث ػػت اح ػػم دررػػت ثارػػ تداـ 

 اح أبـ احلث م كبف احلص بت.
وتب ت احدرارت إحف كدد لف اح و  ات واحلق ر ات  م  ػوء لػا أرػفرت ك ػط 
لػػف   ػػائت لػػف  ػػل تا  صػػا ل احلدررػػ ف كبػػف ارػػ تداـ إرػػ را  ا ت احػػ أبـ احلث ػػم كبػػف 

 بت  ػػم  در رػػتـ، و ػػدر ثتـ كب تػػا، واحق ػػاـ ثلز ػػد لػػف احدرارػػات واحث ػػوث  ػػم هػػذا احلصػػ
 أبل ػت أتػرب. )الثػو و  -احلااؿ كبف ل اهت لواد احأبوـ األتػرب، ول غ ػرات  أب ل ػت 

 . ( 2006تد ات ت
 ( 2009دراسة )الباوٌ وهدي ,  -3

ح   ػػ ؿ هػػدؼ هػػذا احث ػػث إحػػف لأر ػػت اثػػر أ لػػوذج اح ػػدر ب كبػػف اح رػػاؤؿ  ػػم ا
و  ل ػػػت اح ف  ػػػر احأبلػػػم حطاحثػػػات اح ػػػؼ احثػػػا م احل ورػػػط  ػػػم لػػػادة احف ز ػػػاء.وح  ق ؽ 
هػػػد م احث ػػػث، و ػػػأت احثا ث ػػػاف  ر ػػػ   ف  ػػػفر   ف، ثػػػـ كلب ػػػا كبػػػف اح  قػػػؽ لػػػف 
 ػػػػ  تا ثػػػػإاراء  ارثػػػػت ارػػػػ غر ت   ػػػػال  درارػػػػ ا   ػػػػالال . أكػػػػدت احثا ث ػػػػاف ث فرػػػػ تلا 

ثػػػػػػػاحتطط اح در رػػػػػػػ ت حبلالػػػػػػػوك  ف اح ار ث ػػػػػػػت لرػػػػػػػ بزلات وأدوات اح ارثػػػػػػػت واحل لثبػػػػػػػت 
واح ػػػاثطت، وات ثػػػار اح ف  ػػػر احأبلػػػم وا ت ثػػػار اح   ػػػ بم احبػػػذ ف  ػػػـ  رػػػاب اح ػػػدؽ 
واحثثػات ولأالػؿ اح ل  ػز واح ػػأوثت و أاح ػت احثػدائؿ ح ػػؿ ل تلا.و ػد ات  ػرت لالػػوك م 
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احل ورػػط ( طاحثػػت لػف طاحثػات اح ػؼ احثػا م 55احث ػث ات  ػارا  كصػوائ ا  وثبػ  كػددها )
 ػػم إ ػػدب احلػػدارس اح اثأػػت حلد ر ػػت  رث ػػت ثغػػداد/ احر ػػا ت األوحػػف، و ػػد ات  ػػرت صػػأثت 

)ه( )و( ات  ػػػارا  كصػػػوائ ا  ح ػػػدرس كبػػػف و ػػػؽ أ لػػػوذج اح ػػػدر ب كبػػػف اح رػػػاؤؿ. وصػػػأثت 
ح ػػػدرس كبػػػف و ػػػؽ احطر قػػػت ا ك  اد ػػػت. و ػػػـ اح أ ػػػد لػػػف اح  ػػػا ؤ ثػػػ ف احلالػػػوك  ف لػػػف 

ثاألصػتر، دراػت احأبػـو واحر ا ػ ات حب ػؼ األوؿ احل ورػط، تالؿ احل غ ػرات: )احألػر 
اح    ؿ احدرارم حبواحد ف، احلأبولات احرػاثقت، اح ف  ػر احأبلػم واحػذ اء(. وثأػد ا  تػاء 
احطاحثات لف درارت ال ل لفردات احف وؿ احتلرػت األت ػرة لػف   ػاب احف ز ػاء احلقػرر 

ار اح   ػػ بم وات ثػػار اح ف  ػػر حب ػػؼ احثػػا م احل ورػػط، ات ثػػرت احلالوك ػػاف ثا ت ثػػ
حث ا ػػػػات ثارػػػػ تداـ ا ت ثػػػػار اح ػػػػائم حأ   ػػػػ ف لرػػػػ قب  ف  ثػػػػ ف احأبلػػػػم. وك ػػػػد   ب ػػػػؿ ا

حبثػػػا ث  ف  فػػػوؽ طاحثػػػات احلالوكػػػت اح ار ث ػػػت كبػػػف طاحثػػػات احلالوكػػػت اح ػػػاثطت  ػػػم 
ل ورط دراات اح    ؿ و  ل ت اح ف  ر احأبلم وثذحؾ ر  ت احفر    ف اح فر   ف. 

تداـ أ لػػوذج اح ػػدر ب إف أهػػـ لػػا  و ػػبت إح ػػط احثا ث ػػاف  ػػم هػػذه احدرارػػت هػػو إف ارػػ 
كبف اح راؤؿ  اف  أا    م   ل ت اح ف  ر احأبلم، إ ا ت إحف  أاح ت األ لوذج  م ر ل 
لرػػ وب اح   ػػ ؿ احدرارػػم حطاحثػػات اح ػػؼ احثػػا م احل ورػػط  ػػم لػػادة احف ز ػػاء.و ـ  ػػم 

 .(2009)احثاوي وهدب ت   وء احث ث   الت كدد لف اح و  ات واحلق ر ات.
 البحث إجراءات

 تم  البحث وعُنته:جم
لػػف ال ػػل طػػالب اح ػػؼ احثػػا م احل ورػػط   ػػم احلػػدارس  ث ػػث  ػػوف لا لػػل اح
اح اثأػت حلد ر ػت  رث ػت ل ا ظػت    ػوب )احلو ػؿ احلر ػز( اح ػثا  ت احل ورطت واحثا و ت 

ـ ، ات ػػػػار احثا ػػػػث ثا و ػػػػت احثػػػػراء ثػػػػف لاحػػػػؾ وثا و ػػػػت 2011 - 2010حبأػػػػاـ احدرارػػػػم 
 ل ػداف ح طث ػؽ اح ارثػت ت اذ ات ػار ثطر قػت كصػوائ ت ثرػ طت  ثطر قت كصوائ تاح ألا  ت 

( طاحثػػا واح ػػم 30صػػأثت )ب(  ػػم ثا و ػػت احثػػراء ثػػف لاحػػؾ  لالوكػػت  ار ث ػػت  ػػلت )
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دررػػت ثارػػ تداـ ارػػ را  ا ت احػػ أبـ احلث ػػم كبػػف احلصػػ بت ت  لػػا ات ػػار صػػأثت )أ(  ػػم 
ت ثارػ تداـ احطر قػت ( طاحثا واح م درر30ثا و ت اح ألا  ت  لالوكت  اثطت  لت )

 ا ك  اد ت . 
 تكافؤ اجملمىعتني

 ػػم ل غ ػرات )اح   ػػ ؿ احدرارػم احرػػاثؽ  احث ػث  ػـ اح أ ػد لػػف   ػا ؤ لالػػوك م
(  و ػر 1( ت واحاػدوؿ ) اح ف  ر احأبلػم م لادة اح  ل اء و احألر احزل م ثاحصتور و 

   ائت   ا و احلالوك  ف . 
 (1ادوؿ )

   ائت   ا ؤ لالوك م احث ث

 احلالوكت احل غ ر
احورط 
 اح راثم

ا   راؼ 
 احلأ اري

  لت ت 
 احل روثت

  لت ت 
 احادوح ت

احد حت 
ك د 

لر وب 
 05ت0

اح    ؿ 
احدرارم 
احراثؽ  م 

 اح  ل اءلادة 

 10ت11 70ت66 اح ار ث ت

 30ت0

 00ت2

 ل ر داحت
 62ت12 63ت67 اح اثطت

احألر احزل م 
 ثاحصتور

 4.6 25ت201 اح ار ث ت
 ل ر داحت 19ت0

 7,4 01ت201 اح اثطت

 اح ف  ر احأبلم
 77ت4 97ت20 اح ار ث ت

 ل ر داحت 12ت0
 76ت5 13ت21 اح اثطت

   ػػػر لػػػف احاػػػدوؿ أكػػػاله أ ػػػط    واػػػد  ػػػروؽ داحػػػت إ  ػػػائ ا ثػػػ ف ل ورػػػطات 
دراػػات  ػػؿ لػػف احلالوكػػت اح ػػاثطت واحلالوكػػت اح ار ث ػػت، وثاح ػػاحم  ػػإف احلالػػوك  ف 
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 ئ اف  م ل غ رات اح    ؿ احدرارم احراثؽ  ػم اح  ل ػاء واحألػر احزل ػم ثاحصػتور ل  ا
 . اح ف  ر احأبلمو 

 مستلزمات البحث
 أ. دليل المدرس: والذي اشتمل عمى:

احلصػػػ بت، لػػػف   ػػػث لاه  تػػػا،  إحػػػف رػػػ  د( لقدلػػػت  ظر ػػػت كػػػف إرػػػ را  ا ت احػػػ أبـ احل1
 و  ف ت   ف ذها داتؿ احغر ت اح ف ت.و وائدها، واحفبرفت اح در ر ت احلر ثطت ثتا، 

احلصػػ بت . و ػػد اصػػ لبت احػػدروس  إحػػف رػػ  د( دروس  ائلػػت كبػػف إرػػ را  ا ت احػػ أبـ احل2
 كبف أهداؼ، وأ صطت ولقا ت كبل ت، وأراح ب  ق  ـ ولأ  ات  در س.

 ( لراال وك او ف حلوا ل  م اا  ر ت  ل ف حبلأبـ ا ر فادة ل تا.     3
 :ب. دليل الطالب

ثارػ تداـ إرػ را  ا ت  لو ػوكاتواحذي  ـ إكداده ح رػاكد احطاحػب كبػف درارػت اح
احلصػػ بت، إذ اصػػ لؿ احػػدح ؿ كبػػف تبف ػػت  ظر ػػت لثرػػطت اػػدا، وكبػػف  إحػػف رػػ  داحػػ أبـ احل

ثارػػػ تداـ اارػػػ را  ا ت. و ػػػد اصػػػ لبت أوراؽ  لػػػادةأوراؽ كلػػػؿ ح ػػػؿ درس لػػػف دروس اح
 ػػػـ كػػػرض  حػػػ أبـ احلرػػػ  د إحػػف احلصػػػ بت.احألػػؿ كبػػػف لتطػػػط حرػػ ر كلػػػؿ احطبثػػػت  ػػم ا

احدح ب ف )دح ؿ احلدرس ودح ؿ احطاحب ( ثأد ا   تاء ل تا كبف كدد لػف احل  لػ ف  ػم 
لاػػاؿ اح  ل ػػاء وطرائػػؽ  ػػدر س احأبػػـو ( ، و ػػد هػػدؼ اح   ػػ ـ ثاألرػػاس إحػػف لرااأػػت 

  را ػػات . و ػػد أكطػػف احل  لػػوف آراء واف  ػػت احػػدح ؿ لػػف احاوا ػػب احأبل ػػت واح رثو ػػت واح
 ث ورة كبل ت و رثو ت والاح ت ا دة.   دح ب فراكدت احثا ث  م  قد ـ اح
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 أداتا البحث
 احأبلػم حبطػالب ت  اـ احثا ػث ثاكػداد ادا ػ ف لػف ااػؿ   ػاس اح   ػ ؿ واح ف  ػر

  -هلا :
 :  االختبار التحصُلٍ -1

  لت كلب ت اكداد ا ت ثار اح    بم كبف و ؽ احتطوات ا   ت :
 غة االغراض السموكية :صيا -أ 

إذ ثبػػػ    لػػػت  ػػػ الت األلػػػراض احرػػػبو  ت اك لػػػادا  كبػػػف ل  ػػػوب احلػػػادة احأبل ػػػت
( احلأر  ت Bloomكبف و ؽ ثالث لر و ات لف لر و ات )ثبـو  ( لر ا  76كددها )

لػل  ث ور تا ا وح ػت و د كر ت األلراض احربو  تهم: )اح ذ ر، واحفتـ، واح طث ؽ(و 
لالوكت لف احتثراء )احل  ل ف( حث اف آرائتـ  م رػالل تا ولػدب كبف  ل  وب احلادةاح

حلرػػ و ات  ارػػ  فائتا حصػػروط  ػػ الت األهػػداؼ احرػػبو  ت ولالئلػػت لرػػ و ا تا احلأر  ػػت
. و ػػد  ػـ إاػػراء ثأػػض اح غ  ػرات احلق ر ػػت حػػثأض احفقػرات كبػػف و ػػؽ لػػا طػالب احأ  ػػت 

ر  وز ػل (  و ػ2. واحاػدوؿ )ت  و ػـ ااثقػاء كبػف ال ػل األلػراض احرػبو  تثػراءا ره اح
 :ا لراض احربو  ت كبف   وؿ اح  اب ولر و ات ا لراض 

 (3جدول )
 األغراض السموكية لمفصول االربعة موزعة عمى مستويات ) التذكر، والفهم، والتطبيق(

 احلو وع احف ؿ
 كدد األلراض  م  ؿ لر وب

 احلالوع
 اح طث ؽ احفتـ اح ذ ر

 26 8 8 10 احلادة احثا م
 25 8 8 9 ث اء احلادة احثاحث

 احراثل
اح فاكؿ اح  ل ائم 
 واحلأادحت اح  ل ائ ت

6 5 4 15 

 10 2 2 6 األو را ف احتالس
 76 22 23 31 احلالوع
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 إعداد الخارطة االختبارية : -ب
لف   ػاب اح  ل ػاء،  رثأت قد  ـ إكداد احتارطت ا ت ثار ت حل  وب احف وؿ ا  

 ات احثالثػت حغلػراض احرػبو  ت)اح ذ ر، واحفتػـ، واح طث ػؽ(، و ػد  ػددت و رب احلرػ و 
أوزاف احل  ػػػػوب احدرارػػػػم  ػػػػم  ػػػػوء كػػػػدد اح ػػػػف ات ح ػػػػؿ   ػػػػؿ،  لػػػػا  ػػػػددت أوزاف 

(  قرة 40، ألا كدد األرئبت  قد  ددت ثػ )ثالثت احربو  ت  رب لر و ا تا اح لراضاأل
 :ت ثار اح    بم احتارطت ا ت ثار ت حال(  و ر 3لو وك ت ، واحادوؿ)

 (3ادوؿ )
 احتارطت ا ت ثار ت احتا ت ثا ت ثار اح    بم

احل  وب 
 اح أب لم

كدد 
ا لراض 
 احربو  ت

وزف 
 احل  وب

 لر و ات األلراض وأوزا تا
 احلأر ت       احفتـ       اح طث ؽ

 احلالوع
 

40% 30% 30% 100% 

 14 4 4 6 %34 26 احف ؿ احثا م

 14 4 4 6 %33 25 احف ؿ احثاحث

 7 2 2 3 %20 15 احف ؿ احراثل
 احف ؿ
 5 1 2 2 %13 10 احتالس

 40 11 12 17 %100 76 احلالوع

 ب ـ إعداد فقرات االختبار التحصيمي:
ثأػػػد اكػػػداد احتارطػػػت ا ت ثار ػػػت  ػػػاـ احثا ػػػث ث ػػػ الت احفقػػػرات ا ت ثار ػػػت لػػػف 

ات  ػػار لو ػػوك ت لػػف  ػػوع ) ا لػػراض احرػػبو  ت ت و ػػد  ػػرر اف   ػػوف  قػػرات ا ت ثػػار
( ت و د راكف احثا ث لوا فات  لف ل أدد ولبئ احفرالات وارئبت ذات اااثات    رة
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احفقػػرات احلو ػػوك ت احا ػػدة  ػػم  قػػرات هػػذا ا ت ثػػار لػػف   ػػث طػػوؿ احفقػػرة و ػػ ال تا 
 احبغو ت وكدد احثدائؿ وطر قت ا ااثت .

ف  ػػػػوع ( لػػػػ20ات و )(  قػػػػرات لػػػػف  ػػػػوع لبػػػػئ احفرالػػػػ20  ػػػػوف ا ت ثػػػػار لػػػػف )
 . ا ت  ار لف ل أدد 

 : Test Validityج ـ صدق االختبار  
 ػػػدؽ احثا ػػػث إحػػػف اح  قػػػؽ لػػػف ولػػػف أاػػػؿ اح  قػػػؽ لػػػف  ػػػدؽ ا ت ثػػػار كلػػػد 

 -و لا  بم : احل  وب
 : Content Validityصدق المحتوى

إفَّ ا ت ثػػار احػػذي    ػػؼ ث ػػدؽ احل  ػػوب هػػو ذحػػؾ ا ت ثػػار احػػذي ُ أػػد   قرا ػػط 
، وثاح احم ات  ار كدد لف األرئبت  ف رض ثتا   ت للثبت ح طاؽ احربوؾ احلراد   ارطك 

 أف  لثؿ هذا اح طاؽ  لث ال      ا  .
 ػػـ اح ا ػػد لػػف ذحػػؾ لػػف تػػالؿ إكػػداد احتارطػػت ا ت ثار ػػت وا ح ػػزاـ ثػػأوزاف أكػػداد 

ثار ػػػت احفقػػػرات  لػػػا  ػػػاـ احثا ػػػث ثأػػػرض ا ت ثػػػار واأللػػػراض احرػػػبو  ت واحتارطػػػت ا ت 
كبػػػف كػػػدد لػػػف احتثػػػراء )احل  لػػػ ف( ح قر ػػػر لػػػدب   ق ػػػؽ  قػػػرات   ػػػال كػػػف احل  ػػػوب 

ا ت ثار حب فت احلراد   ارتا، وثأد األتذ ثآرائتـ  ػـ  أػد ؿ ثأػض احفقػرات وحػـ   ػذؼ 
ت ا  فػػاؽ ثػػ ف احتثػػراء (  قػػرة و ػػاف  رػػث40أ ػػت  قػػرة وثػػذحؾ ثبػػ  كػػدد  قػػرات ا ت ثػػار)

 .ؾ   قؽ اح دؽ احظاهري و دؽ احل  وب%(  أ ثر وثذح80)واحلت   ف
 د ـ تطبيق االختبار وتحميل فقراته:

 . التجربة االستطالعية لالختبار التحصيمي:2
احػػزلف احلرػػ غرؽ حإلااثػػت  رػػاب لػػف أاػػؿ اح أ ػػد لػػف و ػػوح  قػػرات ا ت ثػػار و 

( طاحثا لف طالب اح ؼ 50كب ط، طثهَؽ احثا ث ا ت ثار اح    بم كبف ك  ت لف )
احل ورػػط  ػػم ثا و ػػت احػػ لف حبث ػػ ف ات  ػػروا ث ػػورة كصػػوائ ت، و ػػد طثػػؽ ا ت ثػػار  احثػػا م
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و ػد واػد أف  قػرات وثلراكدة لدرس اح  ل اء  م  بػؾ احلدررػت ت   ت أصراؼ احثا ث 
ا ت ثػػار  ا ػػت وا ػػ ت و أب لػػات ااااثػػت لفتولػػت واف ل ورػػط احو ػػت احػػذي ارػػ غر ط 

 ( د  قت. 40احطالب  م ااااثت )
 يل فقرات االختبار التحصيمي:. تحم3

إفه   ب ػػؿ  قػػرات ا ت ثػػار لػػف احألب ػػات احلتلػػت  ػػم ث ػػاء ا ت ثػػارات احا ػػدة، إذ 
 ألػػؿ كبػػف   د ػػد احأال ػػت ثػػ ف لػػا  ق رػػط احلفػػردات وثػػ ف ارػػ ااثات األ ػػراد حتػػا، وذحػػؾ 
 حب أرؼ كبف احلفردات احغال ت أو اح م  ػو م ثا ااثػت، واحلفػردات ثاحغػت احرػتوحت أو
اح ػػأوثت، اح ػػم    ل هػػز ثػػ ف األ ػػراد، وهػػم ثػػذحؾ  ف ػػد  ػػم لرااأػػت احلفػػردات و  رػػ  تا 

 ث  ث  رتـ  ؿ لفردة إرتالا  ا ااث ا   لا  ق رط ا ت ثار.
َ ت إااثػػات احأ  ػت ا رػػ طالك ت ثػػـ ر ثػػت  وألاػؿ   ب ػػؿ لفػػردات ا ت ثػار ُ ػػ َّ

( طاحثػػا 25 ػػا كػػدد أ رادهػػا )احػػدراات   ازح ػػا . و رػػلت احأ  ػػت إحػػف  رػػل ف لالوكػػت كب
( طاحثا، ثـ  رػب لرػ وب اح ػأوثت و ػوة اح ل  ػز ح ػؿ 25ولالوكت د  ا كدد أ رادها )

  قرة لف  قرات ا ت ثار كبف اح  و اآل م:
 (:Item  Discrimination Powerالقوة التمييزية لمفقرات ) -أ 

اد احأ  ػػػػت وهػػػػم  رػػػػاب لػػػػدب  ػػػػدرة احفقػػػػرة كبػػػػف  ل  ػػػػز احفػػػػروؽ احفرد ػػػػت ثػػػػ ف أ ػػػػر 
ا رػػػ طالك ت وثأػػػد أف  رػػػب احثا ػػػث احقػػػوة اح ل  ز ػػػت ح ػػػؿ  قػػػرة لػػػف  قػػػرات ا ت ثػػػار 

( واألدث ػات  صػ ر إحػف أف احفقػرة اح ػم  قػؿ لأالػؿ 0.53( و)0.33وادها   ػراوح ثػ ف )
(. حػذا  223ت  1988%(   ثغم  ذ تا أو  أػد بتا )كث ػدات ت20 و تا اح ل  ز ت كف )

 احفقرات لف دوف  ذؼ أو  أد ؿ. أثقف احثا ث كبف ال ل 
 :(Item  Difficulty)معامل صعوبة الفقرات  -ب

أػػػػرؼ لأالػػػػؿ اح ػػػػأوثت ثأ ػػػػط  رػػػػثت احطبثػػػػت احػػػػذ ف أاػػػػاثوا كػػػػف احفقػػػػرة إااثػػػػت   
 ف ػد  رػاب لأالػػؿ  ػأوثت احفقػرة  ػم إكطػػاء لرػ وب لأػ ف لػف اح ػػأوثت و  ػ   ت. 
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قرات اح م   طرؼ  ػم احرػتوحت أو إذ  ل ف أف  ر ثأد احفت واحرتوحت حفقرات أي ات ثار 
 أوثت  قرات ا ت ثػار واػدها  تلأالال تاح أوثت أو  ر ثدؿ ثغ رها، وثأد أف  رث

(، و أػػػػػػد احفقػػػػػػرات ا ت ثار ػػػػػػت لقثوحػػػػػػت إذا  ػػػػػػاف لأػػػػػػدؿ 64,0( و )0.32  ػػػػػػراوح ثػػػػػػ ف)
 (. وهذا  أ م اف  قرات ا ت ثار ال أا  ُ أهد لقثوحت.  80,0( و)20,0 أوث تا ث ف  )

 (:Test  Reliabilityبات االختبار )ث
ات ار احثا ث طر قت اح ازئت اح  ف ت ح راب ثثات ا ت ثػار اح   ػ بم، إذ  ػـ 
 قر ـ  قرات ا ت ثار احم  رل ف  قرات  رد ػت و قػرات زوا ػت ثارػ تداـ لأالػؿ ار ثػاط 

 طت   ل ػػثبغػػ اذ ( ثػػ ف دراػػات احفقػػرات احفرد ػػت واحفقػػرات احزوا ػػت،Pearson)ث ررػػوف 
( وثأػػػػد   ػػػػ   ط ثارػػػػ تداـ لأادحػػػػت رػػػػث رلاف ثػػػػراوف واػػػػد اف   ل ػػػػط  رػػػػاوي 80,0)
 ( و دؿ هذه احق لت كبف اف ا ت ثار   ل ز ثثثات ا د .89ت0)

 تصحيح االختبار التحصيمي:
ت  لػا فقػرات ا ت ثػار اح   ػ بم ح ا ااثات اح لوذا ت ـ إكداد أ لوذج تاص ث

أكط ػت دراػت  ػم  أب لػات ا ت ثػار ت اذ  ك ػطإكطػاء لثػاؿ  و ػر طر قػت ااااثػت   ـ
 وا دة حإلااثت اح    ت و فر حإلااثت احتاطئت.

 االختبار التحصيمي  بصيغته النهائية:
(  قرة لو وك ت لف  وع 40اص لؿ ا ت ثار اح    بم ث  غ ط اح تائ ت كبف )

ف ، و ػػد ت ػػص ح ػػؿ  قػػرة دراػػت وا ػػدة، أي أكبػػػ ل أػػدد ولبػػئ احفرالػػات ات  ػػار لػػف
 . ( وأد ف درات هم ) فر(40درات هم )

 اختبار التفكير العممي -3
لق ػػاس اح ف  ػػر احأبلػػم احػػذي اكػػده ث فرػػط احثا ػػث  ك لػػدحق ػػاس اح ف  ػػر احأبلػػم ا

ت   ػػػػوف هػػػػذا ا ت ثػػػػار ( 2010)ل لػػػػود ت  2010 - 2009 ػػػػم ث ػػػػث رػػػػاثؽ كػػػػاـ 
 ػػػػ الت او هػػػػم )  د ػػػػد احلصػػػػ بت ت  او لتػػػػارات ( لاػػػػا ت5لػػػػف ) اح تائ ػػػػت ث ػػػػور ط
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ات  ػػػار احفر ػػػػ ات ت ات ثػػػػار  ػػػ ت احفر ػػػػ ات ت احقػػػػدرة كبػػػف اح فرػػػػ ر ت احقػػػػدرة كبػػػػف 
واف احو ػػػت احػػػالـز حإلااثػػػت  ػػػراوح لػػػا ثػػػ ف  ت (  قػػػرات 8اح ألػػػ ـ ( ت و  ػػػـ  ػػػؿ لاػػػاؿ )

 ( د  قت.30-40)
 تصميم الدراسة

  الت هذه احدرارت كبف اح  ل ـ اح ار ثم احذي    وف لػف احلالوكػت اح ار ث ػت
 واحلالوكت اح اثطت.

 تطوات  در س احلالوكت اح ار ث ت )إر را  ا ت اح أبـ احلث م كبف احلص بت(
  ـ  در س طالب احلالوكت اح ار ث ت  اآل م:

أل طػػالب( 6-4 قرػػ ـ احطػػالب إحػػف لالوكػػات  أاو  ػػت ) ػػؿ لالوكػػت    ػػوف لػػف  -1
ل اا رػػ ف تكبلػػا اف طػػالب  ػػؿ لالوكػػت ل ػػر  وذحػػؾ ح ػػثط أثػػر احػػ أبـ اح أػػاو م
  م اح    ؿ احدرارم واحذ اء .

أطف لقدلت ثر طت لػف  ثػؿ احلػدرس كػف احلصػ بت احلطرو ػت  ، ثأد  لت د احدرس -2
 اح م حتا كال ت ثاحدرس.

  ـ  وز ل ور ت احألؿ حبطالب ثتا تطوات  ؿ احلص بت ، واحل ادر احل  وكت لػف  -3
 ت.لاالت أو   ب أو لراال أو لف صث ت احلأبولات احدوح 

  ػػدد احلػػدرس احو ػػت احػػالـز   اػػاز احلتلػػت، و  ػػوف دوره  ػػم هػػذه احلر بػػت   رػػ ر  -4
كلب ت احػ أبـ وأ  ا ػا طػرح لػداتالت حبلالوكػات اثػارة  ف  ػر احطػالب ودا أ ػ تـ 

 حب أبـ.
 قوـ احطالب ثل ا صت احلص بت احلطرو ت واح و ػؿ إحػف  ػؿ حتػات اذ  قػـو احلػدرس  -5

ح بػػوؿ اح ػػم  و ػػؿ احطػػالب إح تػػا، و ؤ ػػد كبػػف أ  ػػؿ ثل ا صػػت احلالوكػػات  ػػم ا
 اح بوؿ  ثـ  قدـ احلأبولات اح م حـ   ـ ل ا ص تا.

 ر احلدرس اح قاط اح م حـ   أرض حتا احلالوكات،   ل  ط لثال كرض حو ػت  و  -6
 أو لارـ، أو كرض لقطل لف  بـ  أب لم.
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حل ػػػػادر قػػػػـو كلػػػػؿ احطػػػػالب أث ػػػػاء   ػػػػالتـ ثاحث ػػػػث  ػػػػم ا  ل ػػػػف حبلػػػػدرس أف 
احلت بفت ، وأث اء لروره ث ف احلالوكات ،  لػا  ل  ػط ل ا صػت األرػئبت حب أ ػد لػف لػدب 

 ار  أاب احطالب حلو وع احدرس. 
و ػػػػػد وااتػػػػػت احثا ػػػػػث كػػػػػدة كقثػػػػػات اث ػػػػػاء  طث قػػػػػط حب ارثػػػػػت ل تػػػػػا  بػػػػػت احو ػػػػػت 

د  قػػػت ( ت و ػػػأوثت اصػػػ قاؽ لصػػػ الت  ق ق ػػػت لػػػف ثأػػػض  45احلت ػػػص ح ػػػؿ درس )
   اء احلقرر  در رتا حطالب اح ؼ احثا م احل ورط .لو وكات اح  ل

 اإلحصائية وسائلال
ار تدـ احثا ث احورائؿ اا  ائ ت اآل  ت  م لأاحات ث ا ات ث ثط ت واح  ػوؿ 

 -كبف اح  ائت :
 ا ت ثار اح ائم حأ    ف لر قب  ف . -1
 لأالؿ ار ثاط ث رروف -2
 لأالؿ  أوثت احفقرة -3
 ف ثراوفلأالؿ     ر رث رلا -4
 لأالؿ  ل  ز احفقرات . -5
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 نتائج الدراسة ومناقشتها
 عرض النتائج

 -ثأد لأاحات احث ا ات إ  ائ ا اظتر احث ث اح  ائت ا   ت :
 :الفرضية األولى .2

ثػػػػ ف ل ورػػػػط ( 05ت0ك ػػػد لرػػػػ وب د حػػػػت )إ  ػػػػائ ت  ت"    واػػػد  ػػػػرؽ ذو د حػػػػ
طػػػػػالب    ػػػػػ ؿ طػػػػػالب احلالوكػػػػػت اح ار ث ػػػػػت ول ورػػػػػط دراػػػػػات    ػػػػػ ؿ دراػػػػػات 

 احلالوكت اح اثطت " .
وحلأر ػػػػت د حػػػػت احفػػػػرؽ ثػػػػ ف ل ورػػػػطم دراػػػػات طػػػػالب احلالػػػػوك  ف اح ار ث ػػػػت 

( حأ   ػ ف لرػ قب  ف ت اذ واػد أف t-testواح اثطت  ار تدـ احثا ث ا ت ثار اح ائم  )
( ك ػد 00ت2( وهم أكبف لف احق لػت احادوح ػت احثاحغػت ) 14ت2احق لت اح ائ ت احل روثت )

( للػػػا  ػػػدؿ كبػػػف أف ارػػػ تداـ ارػػػ را  ا ت 58( ودراػػػت  ر ػػػت )0.05وب د حػػػت ) لرػػػ 
طػػػػالب احلالوكػػػػت     ػػػػ ؿحػػػػط أثػػػػر وا ػػػػر  ػػػػم ز ػػػػادة  احػػػػ أبـ احلث ػػػػم كبػػػػف احلصػػػػ بت

طالب احلالوكت اح اثطت وثذحؾ  ػر ض احفر ػ ت اح ػفر ت ث    ؿ اح ار ث ت لقار ت 
 (. 4األوحف.و لا  م احادوؿ )

 (4ادوؿ )
 ت احل روثت حدراات طالب احلالوك  ف اح ار ث ت واح اثطت  م احق لت اح ائ

 ا ت ثار اح    بم

 

 كدد احطالب احلالوكت
احل ورط 
 اح راثم

ا   راؼ 
 احلأ اري

 احق لت اح ائ ت
 احل روثت

احق لت اح ائ ت 
 احادوح ت

 احد حت

 64ت11 33ت74 30 اح ار ث ت
 داؿ 00ت2 14ت2

 62ت12 63ت67 30 اح اثطت
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 لفرضية الثانيةا .3
( ث ف ل ورط دراات 0.05   واد  رؽ ذو د حت إ  ائ ت ك د لر وب د حت )

طالب احلالوكت اح ار ث ػت ول ورػط دراػات طػالب احلالوكػت اح ػاثطت كبػف ات ثػار 
 . اح ف  ر احأبلم

 اح ف  ػػػػر احأبلػػػػموحلأر ػػػػت د حػػػػت احفػػػػرؽ ثػػػػ ف ل ورػػػػطم احػػػػدراات كبػػػػف ات ثػػػػار 
( حأ   ػػ ف t-testواح ػػاثطت تارػػ تدـ احثا ػػث ا ت ثػػار اح ػػائم )حبلالػػوك  ف اح ار ث ػػت 

( وهػم 58( ك ػد دراػت  ر ػت )09ت2لر قب  ف ،و د  ثػ ف اف احق لػت اح ائ ػت احل رػوثت )
(.وثػػذحؾ 0.05د لرػػ وب د حػػت ) ( ك ػػ00ت2لػػف احق لػػت اح ائ ػػت احادوح ػػت احثاحغػػت )  ثػػرأ

 (. 5احفر  ت اح فر ت احثا  ت و لا  م احادوؿ )  ر ض
 (5ادوؿ )

 اح ف  ر احأبلم م ات ثار  حلالوك  ف اح ار ث ت واح اثطتا حدراات طالباحق لت اح ائ ت 

 تفسري النتائج
إحػف أف طػالب احلالوكػت اح ار ث ػت )احػذ ف    ف احرػاثق  فاح   ا و ل ف أف  أزب

لتػػػارات اح ف  ػػػر دررػػػوا كػػػف طر ػػػؽ إرػػػ را  ا ت احػػػ أبـ احلث ػػػم كبػػػف احلصػػػ بت( ا  رػػػثوا 
، إذ إف احلص الت اح م ا  بت ثلوا ػ ل  أث اء للارر تـ حتذا اح وع لف اح أبـ احأبلم

اح ػػم دررػػ تا احطػػالب حػػـ    رػػثوا   تػػا احل  ػػوب  قػػط، وا  لػػا ا  رػػثوا لالوكػػت    ل ػػاءحا
لف احلتارات احأقب ت واحأبل ػت  اح  ب ػؿ، واح فرػ ر، وا رػ   اج و ػرض احفػروض. و ػرب 

(  لػا اػاء  ػم إثػراه ـ Chun-Yen and Barufaldi, 1999 صاف  اف وثارو دي )

 احلالوكت
كدد 
 احطالب

احل ورط 
 اح راثم

ا   راؼ 
 احلأ اري

احق لت 
 اح ائ ت

 احل روثت

احق لت 
اح ائ ت 
 احادوح ت

 احد حت

 45ت4 67ت24 30 اح ار ث ت
 داؿ 00ت2 09ت2

 76ت5 13ت21 30 اح اثطت
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حلصػػػػ بت  أبػػػػـ    ر  ػػػػز  قػػػػط كبػػػػف احلأػػػػارؼ ( إحػػػػف أف احػػػػ أبـ احلث ػػػػم كبػػػػف ا2004)
واحلأبولات "لأر ت لاذا" وح ف   أدب ذحؾ ثاح ر  ز أ  ا كبف اااراءات احلأر  ت أي 
"لأر ػػػت   ػػػؼ"   ػػػث إف "لأر ػػػت لػػػاذا"  ل ػػػف احل أبلػػػ ف لػػػف ا  رػػػاب احلأر ػػػت اح ظر ػػػت 

لوا ػػؼ   قػػط، ث  لػػا "لأر ػػت   ػػؼ"  ل ػػف احل أبلػػ ف لػػف  طث ػػؽ احلأر ػػت واحلفػػاه ـ  ػػم
اد ػػدة، وأف هػػذا اح طث ػػؽ   طبػػب ارػػ تداـ لالوكػػت لػػف احلتػػارات احأقب ػػت .  لػػا أ ػػػد 

أف احطبثػت  ػم إرػ را  ا ت احػ أبـ احلث ػم كبػف احلصػ بت  لػروف  (Duch, 1996)د ػش 
احلت بفػت  اح ف  ػر احأبلػمثتثرة لا  أرؼ ثػ"للاررت احأبػـ" احػذي  أ ػم ارػ تداـ لتػارات 

 اح  وؿ كبف احلأبولت.احلصار إح تا راثقا  م 
 لػا أ ػط  ػم هػذا اح ػوع لػف احػػ أبـ    ػ ـ  قػد ـ احلأبولػت اػاهزة حبطبثػت، ثػؿ  قػػـو 
احلػػػ أبـ ث فرػػػط ثاحث ػػػث ك تػػػا واحو ػػػوؿ إح تػػػا لػػػف تػػػالؿ احل ػػػادر احل أػػػددة  اح  ػػػب 
احأبل ػػت، واحلورػػوكات، واحل ػػادر ااح  رو  ػػت  اا  ر ػػت. وح ػػم  ػػ ـ ذحػػؾ  ػػإف احلػػ أبـ 

وكت لف احلتارات  احلال ظت، واح  ثؤ، وا ر   اج، وا ر د ؿ، واح  ب ؿ،  ر تدـ لال
وثاح ػػػػاحم    رػػػػثتا احطاحػػػػب و  لػػػػو ك ػػػػده، وهػػػػذا لػػػػاحـ   ػػػػوا ر حػػػػدب طػػػػالب احلالوكػػػػت 

إحػػػف أف احلصػػػ الت اح ػػػم  قػػػدـ  (Sonmez, 2003)اح ػػػاثطت. و ػػػد أصػػػار رػػػو لز 
إ رػػػاب و  ل ػػػت لتػػػارات  حبطبثػػػت  ػػػم احػػػ أبـ احلث ػػػم كبػػػف احلصػػػ بت  ؤ ػػػد و ألػػػؿ كبػػػف

 اح ف  ر احلت بفت  ولتارة اح  ب ؿ.
 ا ت احػػ أبـ احلث ػػم كبػػف احلصػػ بت   ػػال كلػػا رػػثؽ  ػػاف احثا ػػث  ػػرب اف ارػػ را 

  ػػػلف احأد ػػػد لػػػف ا رػػػ را  ا ات اح در رػػػ ت لثػػػؿ احػػػ أبـ اح أػػػاو م و ػػػؿ احلصػػػ الت  
م  ػػػم  ث ػػػر لػػػف وا   صػػػاؼ واح ػػػم اثث ػػػت  اكب  تػػػا  ػػػم   ل ػػػت لتػػػارات اح ف  ػػػر احأبلػػػ

 احدرارات واحث وث اح رثو ت .
وثصػػ ؿ كػػاـ  ل ػػف احقػػوؿ إف   ػػائت هػػذه احدرارػػت   فػػؽ  ػػم  ب  تػػا أو ثأػػض لػػف 
أازائتا لل احدرارات اح م أصػارت إحػف أثػر إرػ را  ا ت احػ أبـ احلث ػم كبػف احلصػ بت  ػم 

إثػراه ـ إ راب احلتارات احأقب ػت واحأبل ػت ولتػارات احث ػث و ػؿ احلصػ الت لثػؿ درارػت 
 2000,، و  ػػادي وآتػػر ف ) (Pang et al, 2002)(، وثػػا ت وآتػػر ف 2004)
.Nadi et al .) 
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 االستنتاجات :
  م  وء اح  ائت اح م  و ؿ اح تا احثا ث ت  ل ف ار   اج لا  بم :

اح أبـ احلث م كبف احلصػ بت اثػر داؿ ا  ػائ ا  ػم    ػ ؿ طػالب  اف  ر را  ا ت -1
  م لادة اح  ل اء .اح ؼ احثا م احل ورط 

احػػػ أبـ احلث ػػػم كبػػػف احلصػػػ بت اثػػػر  ػػػم   ل ػػػت اح ف  ػػػر احأبلػػػم حػػػدب  اف  رػػ را  ا ت -2
 طالب اح ؼ احثا م احل ورط .

 : التىصُات
 لا  بم:ثو م   احثا ث  م  وء اح  ائت اح م  و بت إح تا احدرارت،  إف

لث ػػػم احػػ أبـ اح  تـ ارػػػ را  اكبػػػف ارػػ تدا لدررػػا تالػػادة اح  ل ػػػاء و   ػػث لدررػػػم  -1
 . احلص بت  م  در رتـ كبف

  ثػؿ احتدلػت وأث اءهػا كبػف   ف ػت ارػ تداـ لدررم ولدررات لػادة اح  ل ػاء  در ب -2
 . ت اح أبـ احلث م كبف احلص بتار را  ا 

اح  ل ػػػاء ثاأػػػؿ لػػػ تت اح  ل ػػػاء لث ػػػم كبػػػف صػػػ ؿ لصػػػ الت  تتلػػػ  وا ػػػأم  ػػػاـ  -3
 . ار  أاثتا ثص ؿ ا دوا أ ت  ر ثت لف احطاحب   ف  ل  ط 

 املقرتحات :
احأبػػـو بػػف احلصػػ بت كبػػف ل ػػاهت ث ػػم كإاػػراء درارػػات كبػػف إرػػ را  ا ت احػػ أبـ احل -1

، وكبػػػف احطث أ ػػػت ا تػػػرب )احف ز ػػػاء وكبػػػوـ اح  ػػػاة ( و ػػػم لرا ػػػؿ درارػػػ ت اتػػػرب 
 ل غ رات أترب لثؿ ا  ااهات احأبل ت، واح ف  ر اح ا د واح ف  ر ا ث  اري.

ء درارات حلقار ت هذه ا ر را  ا ت لل ار را  ا ات  در رػ ت اتػرب لػف   ػث اارا -2
 اثرها  م ل غ رات  رثو ت لأ  ت  اح    ؿ او ا  ااهات او اح ف  ر ثا واكط .
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 املصادر
(. أثػػر ارػػ تداـ احػػ أبـ احقػػائـ كبػػف احلصػػ الت  ػػم  ػػدر س 2004إثػػراه ـ، ثرػػاـ ) -1

ر ااثػػداكم وا  ااهػػات حػػدب طػػالب اح ػػؼ احف ز ػػاء  ػػم   ل ػػت احقػػدرة كبػػف اح ف  ػػ
 .22-4اح ارل، لابت احلدرس/احطاحب، احأدداف األوؿ واحثا م: 

ت دار  1( ت كبػػػػػـ احػػػػػ فس اح رثػػػػػوي ت ط2003اثػػػػػو اػػػػػادو ت  ػػػػػاحر ل لػػػػػد كبػػػػػم ) -2
 احلر رة حب صر واح وز ل ت كلاف .

(  أبػػػػ ـ اح ف  ػػػػر )اح ظر ػػػػت 2010اثػػػػو اػػػػادو  ػػػػاحر ل لػػػػد ول لػػػػد ث ػػػػر  و ػػػػؿ ) -3
 ت دار احلر رة حب صر واح وز ل واحطثاكت ت كلاف ت ا ردف . 3طث ؽ( ت طواح 

( ت اثػػر ارػػ را  ا ت 2009)احثبوصػػم الثػو ت كثػػد ام تلػػ س و تد اػػت ث ػػت ا لػػد  -4
اح أبـ احلث م كبف احلص بت  م   ل ت كلب ات احأبـ حدب طاحثات اح ؼ احأاصر ) 

ث ػػػػث ل صػػػػور  ػػػػم صػػػػث ت ا وؿ احثػػػػا وي(  ػػػػم لػػػػادة ا   ػػػػاء ت رػػػػبط ت كلػػػػاف ت 
 ا   ر ت .

( ت اثػػر ا لػػوذج اح ػػدر ب 2009احثػػاوي ت لااػػدة اثػػراه ـ و هػػدب  ػػر ـ احتفػػاام )  -5
كبػػػػف اح رػػػػاؤؿ  ػػػػم اح   ػػػػ ؿ و  ل ػػػػت اح ف  ػػػػر احأبلػػػػم حطاحثػػػػات اح ػػػػؼ احثػػػػا م 
احل ورػػػػػػػػػػط  ػػػػػػػػػػم لػػػػػػػػػػادة احف ز ػػػػػػػػػػاء ت لر ػػػػػػػػػػز احل صػػػػػػػػػػاوي حبدرارػػػػػػػػػػات واحث ػػػػػػػػػػوث ت 

http://www.minshawi.com/node/686  
(، احأال ت ثػ ف اح ف  ػر اح ػألبم واح   ػ ؿ حػدب ك  ػت 2005ثر ات، ز اد  ر ف ) -6

لف طبثت احاالأت، لابت احأبوـ اح رثو ت واح فرػ ت ت  ب ػت اح رث ػتت االأػت احث ػر ف، 
 (، د رلثر.4(، احأدد )6احلابد )

( ت اثػػػػر ارػػػػ را  ا ت احػػػػ أبـ احلث ػػػػم كبػػػػف 2008د )احثبوصػػػػم ت تد اػػػػت ث ػػػػت ا لػػػػ -7
احلصػػ بت  ػػم    ػػ ؿ لػػادة ا   ػػاء وا  رػػاب لتػػارات  ػػؿ احلصػػ بت حػػدب طاحثػػات 
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اح ؼ احأاصر لف اح أبػ ـ احأػاـ ت  ب ػت اح رث ػت ت االأػت احرػبطاف  ػاثوس ت ررػاحت 
 لاار  ر ل ر ل صورة .

و ػػت  ػػم    ػػ ؿ (، أثػػر أرػػبوب   ػػص احر ػػ ت اح ث2006اارػػـ،  ػػفاء ل لػػد ) -8
طػػػالب ااكداد ػػػت اارػػػالل ت  ػػػم لػػػادة اح ػػػد ث احصػػػر ؼ، )ررػػػاحت لاارػػػ  ر ل ػػػر 

 ل صورة(، االأت ثغداد،  ب ت اح رث ت )أثف رصد(.
(.   ػػػؼ  رػػػ تدـ احػػػ أبـ احلرػػػ  د إحػػػف لصػػػ بت  ػػػم لر ػػػت 2001 رػػػ ؿ، روثػػػرت )د -9

صػػػػر اح ػػػػؼ،  رالػػػػت لػػػػدارس احظتػػػػراف األهب ػػػػت، احػػػػدلاـ، دار اح  ػػػػاب اح رثػػػػوي حب 
 واح وز ل .

( ت اح ظر ت احث ائ ت وار را  ا ات  در س احأبوـ ت 2007ز  وف ت كا ش ل لود ) -10
 دار احصروؽ ت احقاهرة .

، احقػػػاهرة ،  1(. ارػػ را  ا ات اح ػػػدر س واحػػػ أبـ ، ط1999كثػػد اح ل ػػػد، اػػػاثر ) -11
 دار احف ر احأرثم.

كلػػاف ت  ت 11ت ط( 1988)كث ػػدات ت رػػب لاف ا لػػد ت احق ػػاس واح قػػو ـ اح رثػػوي  -12
 . احلطاثل اح أاو  ت

( تاحث ث احأبلم لفتولط وادوا ػط وارػاح ثط تدار 2003كث دات تذو اف واتروف ) -13
 لاد وي ت كلاف .

( تارػاح ب   ل ػت اح ف  ػر احأبلػم 2008حقرصم ت هدب ث ت كثد رثط ثػف  ل ػد )ا -14
حطفػػػػػؿ احلر بػػػػػت ا ث دائ ػػػػػت و طث قا تػػػػػا  ػػػػػم  ػػػػػوء اح رث ػػػػػت ا رػػػػػالل ت ت)ررػػػػػاحت 
لاارػػػػ  ر ل ػػػػر ل صػػػػورة( ت  ب ػػػػت اح رث ػػػػت ت االأػػػػت اـ احقػػػػرب ت احللب ػػػػت احأرث ػػػػت 

 احرأود ت .
( ت اح ف  ػر احل ظػولم ت  وظ فػط  ػم احػ أبـ 2010اح ث رم ت كثػد احوا ػد  ل ػد ) -15

ت دار د ثو و حب صر واح وز ل ت كلاف ت 1واح أب ـ وار  ثاطط لف احقراف اح ر ـ ت ط
 ا ردف .
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( ت  ل ػػػت لتػػػارات اح ف  ػػػر 2000و كثػػػد اح ا ػػػر  تػػػرو )  ب ػػػ ف ت كثػػػد احػػػر لف -16
احل تاػػػػػػػػػػػم حػػػػػػػػػػػدب طػػػػػػػػػػػالب احلر بػػػػػػػػػػػت احل ورػػػػػػػػػػػطت ت ل  ػػػػػػػػػػػب اح رث ػػػػػػػػػػػت حػػػػػػػػػػػدوؿ 

  http://www.dahsha.com/old/viewarticle.php?id=10694احتب ت:
اثػػر ارػػ تداـ احلػػدتؿ احل ظػػولم  ػػم    ػػ ؿ ( ت 2010ل لػػود ت رائػػد ادر ػػس ) -17

طالب اح ؼ احتالس احأبلم  م لادة اح  ل اء و ف  رهـ احأبلم ت ث ث لقثوؿ 
 ت ا ردف . م كلاف  حب أب ـ احأاحلم لؤ لراح حب صر  م

(ت ارػػػ تداـ احػػػ أبـ احلرػػػ  د احػػػف لصػػػ بت  ػػػم ا  ر ػػػتاح ػػػادي تل لػػػد راػػػا كثػػػاس ) -18
 ت احل طقت احغرث ت اح أب ل ت .اح فوؼ ت لابس اثو ظثم حب أب ـ 

(، أثر ثر الت لتارات اادراؾ وااثػداع  ػم 2003 ا ر،  ر لت  و ز ت ر ) -19
  ل ت اح ف  ر ااثداكم ث رب لر و ات احػذ اء واح   ػ ؿ حػدب  الل ػذ احلر بػت 

 ا ث دائ ت، )أطرو ت د  وراه ل ر ل صورة(، االأت ثغداد )أثف رصد(.
20- Awest .S (1992).  Problem – based learning  viable addition 

for secondary school science School Science Review  (SSR) 

73 (265) ,47-55. 

21- Bentley, D. and Watts, M. (1991). Learning and Teaching in 

School Science, Buckingham, Open University Press. 

22- Beyer ,Barry K (2001) , What Research Suggests About 

Teaching Thing Skills " In Costa ,Arthur L . (Editor ) 

.Developing Minds : A resource Book For Teaching , 

Alexandria : ASCD. 

23- Duch, B. (1996). Problem based learning in physics: the 

power of students teaching students, Journal of College 

Science Teaching, March/April issue: 326-329. 

24- Education Queensland (2003) Integrating curriculum 

planning through problem based learning Retrieved April, 5, 

2006, From World Wide Web. 

www.education.qld.gov.au/curriculum/area/technology/pbl.pdf. 
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 الضغىط النفسية وعالقتها بالثقة بالنفس
 لدي طلبة اجلامعة

 ن                                     م. م. حسام محمود صبار
                              جامطظ تكريت/ كليظ التربيظ/ قسم الطلوم التربويظ والنغسيظ

 ن

 املستخلص
فػػع ملػػـ اطػػالس فاططػػب يعػػد طلػػطلض اط ػػنفط اطالذػػيا اطػػذد مػػ ع اذػػ  داط  

اطالذع طف اططلطلح ت اط ع اه ـ به  اطكثير طف ملط ء اطػالس كفاهػ   ذػبب طااذػ ف 
ا طراب ت فذيفطفجيا فالذػيا  ػؤثر فيػ  ف ؤروػ  ف لاػدق اطثاػا بالذػ  إذا طػ  ازدادت هػذق 

 اط نفط مف اططذ في ت اططبيعيا .
ذػػ فف اطثاػػا فهػػدؼ اطبحػػث اطحػػ طع اط عػػرؼ ملػػض طذػػ فف اط ػػنفط اطالذػػيا فط

بػػ طالس و فكػػذطؾ اطكمػػؼ مػػف اطعهوػػا بػػيف هػػذيف اطط نيػػريف طػػدف مياػػا طػػف طلبػػا كليػػا 
 اط ربيا .

 ( ط طب فط طبا .75بلنت مياا اطبحث )
و ـ اطب حث ببا ء طايػ س طل ػنفط اطالذػيا فهػف جػزء طػف اطط طلبػ ت ا ذ ذػيا 

 ػػػـ اط حاػػػؽ طػػػف ( فاػػػرة و 64طلبحػػػث اطحػػػ طع اذ  كػػػفف اططايػػػ س بلػػػفر   ا فطيػػػا طػػػف )
اطلػػدؽ اطظػػػ هرد طلطايػػػ س طػػػف  ػػػهؿ مػػرض فارا ػػػ  ملػػػض طجطفمػػػا طػػػف اططحكطػػػيف و 
فكذطؾ اذ  راج طع طؿ االر ب ط بيف درجا كؿ فارق طع اطدرجا اطكليا طلطاي س و فبذطؾ 

( فاػػػرة بعػػػد اف  ػػػـ حػػػذؼ أربػػػع فاػػػرات كػػػ ف ار ب طهػػػ  60ألػػػبض اططايػػػ س طكػػػفف طػػػف )
( فيعػد هػذا 0888ي س بطرياا إمػ دة اال  بػ ر فبلػ  ) عيل  و فود  ـ حذ ب ثب ت اططا

طع طؿ ثب ت جيػد و هػذا ب طاذػبا طط نيػر اطبحػث ا فؿ و أطػ  اطط نيػر اطثػ اع  فلاػد  باػض 
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( فوػػػ ـ اطب حػػػث بعر ػػػ   2006اطب حػػث طايػػػ س اطثاػػػا بػػػ طالس اطػػػذد أمػػػدق ) اطبيػػػ  ع : 
طػػؿ اطثبػػ ت مػػف ملػػض طجطفمػػا طػػف اططحكطػػيف الذػػ  راج اطلػػدؽ اطظػػ هرد و فبلػػ  طع 

 ( فهف طع طؿ جيد طلط نير اطث اع.0881طريؽ إم دة اال  ب ر )
فبعػػد اذػػ  راج اطلػػدؽ فاطثبػػ ت طلط نيػػريف )اط ػػنفط اطالذػػيا فاطثاػػا بػػ طالس ( 
وػػػ ـ اطب حػػػث ب طبيػػػؽ اططاي ذػػػيف ملػػػض مياػػػا اطبحػػػث ا ذ ذػػػيا و فبعػػػد جطػػػع اذػػػ ط رات 

اال  ب ر اط  ئع طعياا فاحدة فطع طػؿ  اططعلفط ت  ـ طع طجا اطبي ا ت إحل ئي  ب ذ  داـ
 ار ب ط و فود  فلؿ اطب حث اطض اطا  ئج اط  طيا :

 طذ فف اط نفط اطالذيا طدف طلبا اطج طعا طر لع . -1
 طذ فف اطثاا ب طالس طدف طلبا اطج طعا ايج بع . -2
 فجفد مهوا داطا إحل ئي  بيف ط نيرد اطبحث . -3

 د من التوصيات والمقترحات .ومن خالل ىذه النتائج توصل الباحث الى عد
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 انفصم األول  

 أوال: مشكهة انبحث :
 هػػػ ـ طعظػػػـ دفؿ اطعػػػ طـ اطط ادطػػػا طاهػػػ  فاطا طيػػػا فػػػع اطعلػػػر اطحػػػ طع ب طعطليػػػا 
اط ربفيػػا فاط عليطيػػا اه ط طػػ  ط زايػػدا و فذطػػؾ ططػػ  طهػػ  طػػف أهطيػػا كبيػػرة فػػع  اػػدـ اططج طػػع 

ا فػػع باػػ ء اناذػػ ف ف طػػفير م لػػي   ف حايػؽ أهػػداؼ اط اطيػػا اطافطيػػا و فهػػع أداة فع طػ
 (32; 2:92.)الحبيب ; ف لجير ط و    فودرا   اطعلطيا 

إذ كػػػ ف اناذػػػ ف فػػػع كػػػؿ اطثا فػػػ ت فملػػػض طػػػر اطعلػػػفر هػػػف ااطػػػا اطبػػػدء فهػػػف 
اطهدؼ فاد ألبض طلبا اطج طعا أطؿ ا طـ فاططج طع ت اناذ ايا فع اطباػ ء فاط طػفر و 

اج ح اط طط اط اطفيا اطم طلا ط اه  ه  فرويه  و فغدت اط ربيا إطض ج اب اط عليـ طف فا 
فذػ ئؿ ا طػػـ اطحيػا اطلػػ مدة فػع اطذػػعع إطػض لػػاؿ طفاهػب أبا ئهػػ  فرمػ ي هـ و ف اطيػػا 
اذ عدادا هـ و فطيفطهـ و فودرا هـ فا  ذ بأيديهـ إطض ط  في   يرهـ ف ير طج طع  هـ و 

حداث اط نيرات اططرغفبا اج ط مي  فرفحي  فع ذلفكهـ مدادهـ طلحي ة االج ط ميا  فا  و فا 
طك اػػ  هـ فاطعطػػؿ ملػػض اذػػ ثط ره  ملػػض أف ػػؿ فجػػ  و  اطا جحػػا فاالا لػػ ع طػػف ط وػػ  هـ فا 
فهػػػـ ثػػػرفة ا طػػػا فم طػػػؿ طػػػف مفاطػػػؿ  طفرهػػػ  فاف االه طػػػ ـ بهػػػـ فاطكمػػػؼ اططبكػػػر مػػػف 
ح جػ  هـ فطمػكه هـ طذػأطا  ربفيػا فػع غ يػػا ا هطيػا و فهػع هػدؼ أذػطض طػف أهػػداؼ 

فاط عليـ فطلبا اطج طعا هـ رك ئز أذ ذيا ف رفريا طكؿ طج طػع ياظػر ططذػ ابؿ اط ربيا 
 (82; 2:96.)الشيباني; زاهر ط ادـ 

فطل ػػػنفط اطالذػػػيا  ػػػأثيرات ملػػػض اطامػػػ ط اناذػػػ اع ططػػػ  يذػػػ ازف  طػػػف ط وػػػ ت 
الذػػػيا  ػػػاعكس ملػػػض م لػػػيا اطط طػػػب فااج زا ػػػ  طػػػذطؾ   جذػػػد طمػػػكلا اطبحػػػث اطحػػػ طع 

 اآل ع :ب نج با مف اطذؤاؿ 
ط  أهـ ا حداث فاططمكهت فاطلعفب ت اط ع  فاج  طلبا اطج طعا اط ع  مكؿ 
 نفط  الذيا طديهـ فاط ع طػف اططح طػؿ أف  ػؤثر فػع امػ ط  هـ اطط  للػا فطاهػ  ثاػ هـ 
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بأالذػػهـ و فػػ ط عرؼ ملػػض اط ػػنفط اطالذػػيا اط ػػع ي عػػرض طهػػ  طلبػػا اطج طعػػا فمهو هػػ  
ا  ذػ حؽ اطدراذػا اطعلطيػا إذ اذػ دؿ اطب حػث طػف  ػهؿ ب طثاا ب طالس  عد طمكلا أذ ذػي

طع يم   طهذق اطلئا طف إف اططلبا يع افف طف  نفط الذيا ط  للا فذببه   لفليا 
هذق اططرحلا طف اطدراذا فطبيعا اطظػرفؼ االذػ ثا ئيا اط ػع يعيمػه  طج طعاػ  اطعراوػع و 

رفؼ طع مػػػيا   لػػػا ا حػػػداث ا طيطػػػا اط ػػػع ملػػػلت ب طبلػػػد طػػػف احػػػ هؿ بنػػػيض فظػػػ
 فأطايا طرهاا .

 ثانيًا : أهمية انبحث :
طاػػد أدركػػت اططج طعػػ ت اطط ادطػػا ح ج هػػ  ططلبػػا اطج طعػػا الذػػ ثط ر إطك اػػ  هـ  

( .  فم ططاػ  اططع لػر  254:  2000فانف دة طػاهـ فػع ط  لػؼ اططجػ الت )جلجػؿ : 
و حيػػث  ب  ج ه  ػػ  اطط ديػػا فلػػرام    يػػدفع اناذػػ ف طيعػػيش  حػػت فطػػأة  ػػنفط كثيػػرة

.)اإلماااااارة ; اط عػػػػػب فانرهػػػػػ ؽ فذػػػػػرما اط نيػػػػػرات اط ػػػػػع  ػػػػػاعكس ملػػػػػض بيئ ػػػػػ  اطالذػػػػػيا 
ف ؤكػػػػد اطكثيػػػػر طػػػػف اطدراذػػػػ ت إف اط ػػػػنفط اطالذػػػػيا طهػػػػ   ػػػػأثير ذػػػػلبع  ( .36;3::2

فطب مر ملض اطجه ز اطعلبع اططركزد أف اطهرطفا ت اط ػع يلرزهػ  اطجذػـ ماػدط  يكػفف 
 للا و ا طر اطذد يجعل  أكثر مر ا طالػ با اطلرد  حت فطأة اط نفط اطالذيا اطط 

. فيطكػػػف طلعديػػػد طػػػف االحب طػػػ ت فطلػػػ در  (484; 4::2.)المحاااارب; بػػػ  طراض 
اط نفط اط ع  فاجها  فع حي  ا  االج ط ميا فاطم ليا فاطعطليا إف  ذبب طا  اط نط 
 و فذػػػبب اط اػػػدـ اطعلطػػػع اطذػػػريع فاطبيئػػػا ذػػػريعا اط نيػػػر فاػػػد ألػػػبض اط ػػػنط جػػػزءا طػػػف
طػػػؤثرات امػػػعر ب ث رهػػػ  و فوػػػد درس اط ػػػنط بػػػ حثفف فػػػع طجػػػ الت ملػػػـ اطػػػالس فملػػػـ 
االج ط ع فاططب فألبض اطا س طه طيف بمكؿ كبير بطف فع اط نفط فآث رق فاطذيطرة 

 (Adams:1999:3.)ملي 
إف اط ػػنفط اط  رجيػػا طاهػػ  فاطدا ليػػا وػػد اك ذػػبت أهطي هػػ  طػػف طبيعػػا كفاهػػ  

ميه  و  اهػ   حػدث  لػ مه ماػد اطكػ ئف اطحػع اذػ ج با ح طا الذيا طذ طرة يلعب  ح 
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طح ج    و الذيط  إف اطحي ة  ذ لـز فال ذيط  إف اطحي ة  ذل ـز ثاا ب طالس  دفع اناذ ف 
 (5; 5::2)السمطاني ; طاحذ س بطذ في ت طا ل ا طف اط نط 

ذا ك اػػػػت اط ػػػػنفط اطالذػػػػيا   ػػػػرؾ آث رهػػػػ  فػػػػع طجػػػػ الت اطحيػػػػ ة جطيعهػػػػ  فػػػػع  فا 
حؿ اطعطريا اطط  للا و فإاه   كػفف بدرجػا أكبػر ملػض طلبػا اطج طعػا طػذطؾ  ي طلػب اططرا

 طاهـ أف يط لكفا ثاا م طيا ب طالس ططفاجها  لؾ اط نفط .
يهدؼ اط عليـ اطع طع إطض أمداد جيؿ وفد فع باي   فم لػي   فأ هوػ  و يعػع 

إطػػػض إمػػػداد   راثػػػ  اطح ػػػ رد في ذػػػلض بطاجػػػزات اطعلػػػر اطعلطػػػع اطفاذػػػعا و كطػػػ  يهػػػدؼ
طلكريف فأذ  ذة ج طعييف ف براء فع طج ؿ ا  ل لهـ فذطؾ ط حايؽ اط ربفيا فاطثا فيا 
فاالو لػػػػ ديا فاطعلطيػػػػا فطػػػػ   ح  جػػػػ  طػػػػف كلػػػػ ءات ف بػػػػرات فػػػػع جطيػػػػع طرافػػػػؽ اطاطػػػػر 

 (975; :::2.)العناد; فوط م    اطط افما 
طػػ  يبػػررق  طػػذا فػػ ف دراذػػا اط ػػنفط اطالذػػيا اط ػػع ي عػػرض طهػػ  طلبػػا اطج طعػػا طػػ 

 -طألذب ب اط  طيا :
 اطفوفؼ ملض اط نفط اطالذيا فطعرف ه  يذهـ فع اط  ليؼ طاه  . -1
 هذق اطمريحا اططهطا طـ  اؿ طف اطب حثيف االه ط ـ اطك فع . -2
إف اط عػػرؼ ملػػض اط ػػنفط اط ػػع يفاجههػػ  طلبػػا اطج طعػػا فمهو هػػ  ب طثاػػا بػػ طالس  -3

 يذ مد ملض با ء طج طع ح  رد فط ط ذؾ .
نيرات اطط ذ رما فع ملرا  اطح  ر فط  يعيم  طج طعا  فع اطعراؽ  جعؿ إف اط  -4

طف ػػػفع اط ػػػنفط ط نيػػػرا يذػػػ حؽ اطدراذػػػا بمػػػكؿ ط  ػػػ بع فطذػػػ طر ف  لػػػا فػػػع 
 اطظرفؼ اطراهاا .

 أهطيا هذق اططرحلا فع إمداد كفادر ملطيا فاج ط ميا فع طا . -5
ا فػع ازديػػ د  ػؤدد ذػط ت اطم لػيا فاططلػ هيـ اط  لػا مػف اآل ػريف دفرا كبيػر 

اطادرة ملض اني ػ ح فاا ل  ػه  و ف  مػ  ص اطػذيف يل اػرفف إطػض اطثاػا بػ طالس فمػدـ 
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انحذػػ س ب  طػػ ف غ طبػػ  طػػ  ي عر ػػفف طل ػػنفط أكثػػر طػػف غيػػرهـ ططػػف ي طيػػزفف باػػدر 
 (288;  2:98.)إبراىيم ; طف ار ل ع اطثاا ب طالس فاططركز االج ط مع 

 ثانثًا : أهداف انبحث :
 ض طذ فف اط نفط اطالذيا طدف طلبا اطج طعا .اط عرؼ مل -1
 اط عرؼ ملض طذ فف اطثاا ب طالس طدف طلبا اطج طعا . -2
 اطكمؼ مف اطعهوا بيف اط نفط اطالذيا فاطثاا ب طالس طدف طلبا اطج طعا . -3

 رابعا : حدود انبحث :
يقتصر البحث الحالي على طلبة الدراساا  اوللياة  اي ةلياة التربياة  اكراة تةريا  

 .  0200- 0202رام الدراسي لل

 حتديد املصطهحات :
   Psychological Stressesاوال; الضغوط النفسية 

 ; 6:::2تعريف شوبر  -2
هع  لؾ اطعفاطؿ اط  رجيا فاطدا ليا اط  غطا ملض اطلرد ككؿ  و أف ملض أد 
م ف في  و االطر اطػذد يػؤدد اطػض اطمػعفر بػ ط ف ر فاال ػ هؿ فػع  ك طػؿ م لػي   و 

اػػدط   ػػزداد مػػدة هػػذق اط ػػنفط فػػ ف ذطػػؾ يلاػػد اطلػػرد ودر ػػ  ملػػض اط ػػفازف فينيػػر اطػػط فم
 (4; 6::2) شوبر ; ذلفك  .
 ; 8::2تعريف العجيمي والحمو   -3

) العجيماااي هػػػع ا حػػػداث اطالذػػػيا اط ػػػع يحػػػس طعهػػػ  اطلػػػرد ب ط حػػػدد فاط هديػػػد .
 (59;  8::2والحمو ; 

 ;  3111تعريف المدرس  -4
اططزمجػػا اط ػػع ي عػػرض طهػػ  االفػػراد ف ذػػبب مػػعفرا ب ط ػػيؽ   االحػػداث اططؤططػػا

فاط ف ر ف بعدهـ طف ح طا اط فازف اطالذع و  امػأ مػف طلػ در اطػ  دا ليػا )دا ػؿ اطلػرد 
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الذػػػ  ( أف   رجيػػػا )بيئػػػا اطلػػػرد( فاط ػػػع يمػػػعر بهػػػ  االفػػػراد بأاهػػػ   مػػػكؿ مبئػػػ  ملػػػيهـ. 
 (14:  2000)اططدرس : 

 ;  3112تعريف الربيعي  -5
داث فاططمكهت فاطلعفب ت اط ع يدركه  اططلبا ف معرهـ ب ط فؼ فاطالػؽ االح

 (2001:9)اطربيعع : فمدـ اال زاف و طط  ي طلب طاهـ جهدا ا  في  الم دة اط فازف . 
 ويعرفيا الباحث نظريا بأنيا ;

طجطفمػػػػا طػػػػف اططفاوػػػػؼ فاالحػػػػداث االج ط ميػػػػا فاالك ديطيػػػػا اط ػػػػع يػػػػاجـ ماهػػػػ  
فاالك ئػػػ ب فاطالػػػؽ و فاط ػػػع  حػػػدث ا يجػػػا مفاطػػػؿ وػػػد  كػػػفف امػػػراض ذػػػلبيا ك طن ػػػب 

   رجيا  اف دا ليا و  هدد دفافع اطلرد ف رهؽ ودرا   فو بلي   ملض اط ع يش فاط كيؼ .
 اما التعريف االجرائي ; 

فهػػػف اطدرجػػػا اط ػػػع يحلػػػؿ مليهػػػ  اططلبػػػا طػػػف  ػػػهؿ اذػػػ ج ب هـ ملػػػض فاػػػرات 
 ث اطح طع .طاي س اط نفط اطالذيا فاططعد الغراض اطبح

 ثانيا; الثقة بالنفس ;
 ; :::2تعريف النعيمي  -2

ذػػطا طػػف ذػػط ت  ك طػػؿ اطم لػػيا بفاذػػط ه  يذػػ طيع اطلػػرد طفاجهػػا اآل ػػريف 
فاالم ط د ملػض الذػ  فمػدـ اط ػفااع ب طبػدء بطط رذػا أمط طػ   دفف  ػفؼ أف  ػردد فمػدـ 

 (33;  :::2)النعيمي ; اطمعفر ب طااص أف اط جؿ طف اآل ريف .
 ;  3115تعريف البيرقدار  -3

ذػػػطا م لػػػيا ايج بيػػػا  ظهػػػر طػػػف  ػػػهؿ  عػػػرؼ اطلػػػرد ملػػػض ودرا ػػػ  فاطك ا  ػػػ  
 (18:  2004ف ذ مدق فع اذ ثط ره  فع ط  لؼ طج الت اطحي ة .)اطبيرودار : 
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 ; 3117تعريف البياتي  -4
فهف ط   عكذ  إطك اي ت اطلرد فودرا ػ  فػع االم طػ د ملػض الذػ  طػف اجػؿ  ػدبر 

ف حايؽ اح ي ج    و ف ابل  طذا   كط  هع و فمػدـ اطمػعفر ب طدفايػا أطػ ـ اآل ػريف اطفرق 
 (21:  2006.)اطبي  ع : 

 اما التعريف النظري لمباحث ;
اطمعفر ب حايؽ اطذات ف ابؿ اال ريف فاطاػدرة ملػض طفاجهػا اططفاوػؼ اطلػحعبا 

 فاطظرفؼ اطط  للا دفف  فؼ اف  ردد فمدـ ب طدفايا طع اآل ريف .
 ما التعريف االجرائي ;ا

هع اطدرج  اطكليا اط ع يحلؿ مليه  اططذ جيب جراء اذ ج ب   طلارات طاي س 
 اطثاا ب طالس اطذد  با ق اطب حث .
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 انفصم انثاني
 اإلطار اننظري

  Psychological Stressesأوال; الضغوط النفسية ; 
 مفيوم الضغط ; -أ

ملـ اطالس فاططب اطالذع و يع بر طلطلض اط نط اطذد يم ع اذ  داط  فع 
طذػػ ع ر طػػف اطدراذػػ ت اطليزافيػػا فاطهادذػػيا و حيػػث كػػ ف يمػػير اطػػض االجهػػ د فاط ػػنط 
فاطعبػػػػػػأ و فوػػػػػػد  ا فطػػػػػػ  االفػػػػػػراد فاطجط مػػػػػػ ت ب ذػػػػػػطي ت ط  للػػػػػػ   بعػػػػػػ  ال  ل لػػػػػػ  هـ 
فطف ػػفم  هـ ف حػػدث ماػػ  االطبػػ ء فػػع اطػػ ر اطلذػػيفطفجي  و فاططهادذػػفف طهمػػ رة اطػػض 

رذ اع  و أطػ  ملطػ ء اطػالس ف اػ فطفا اططلػطلض احي اػ  فػع  ػفء  نيػر طدف اط حطؿ اط 
 ( 33;  3111)الزبيدي ; ذلفكع  . 

( ب اه   عاع اط نط أف اطمدة أف Stress( اطض كلطا )1976فيمير اط فطع )
اططحاا و ف مير اطض كؿ ط  يذبب اجه دا طللػرد طثػؿ اطاػفة اط ػع   ػنط مػيئ  اف  جذبػ  

م ػػ ء  ليػػد اطكلطػػا احػػداث  ػػف ر طدرجػػا االجهػػ د اف االحذػػ س و ففػػع ملػػـ فظػػ ئؼ اال
( طكػؿ طػ  يذػبب اجهػ د  Stressبهذا اط ف ر ز فطف اطا حيا اططر يا  ذػ  دـ اطكلطػا )

 (539-537;  2:87) الخولي ; اف  ف را الذي  مديدا . 
 ( :Stressفيطكف  ف يض اططفاوؼ االذ ذيا ازاء اذ عط ؿ اطكلطا )

طػػػؿ اططفوػػػؼ اط ػػػ غط ) اطط طلبػػػ ت فاطايػػػفد فاطلػػػعفب ت : عبػػػر مػػػف مفااالول
 فاططمكهت اططفوليا (.

طلدالطػػػا ملػػػض ردفد االفعػػػ ؿ اطط طثلػػػا فػػػع اط نيػػػرات  Stress:  ذػػػ  دـ  الثااااني
 اطالذيا فاالالع طيا فاط نيرات اطلذيفطفجيا فاطذلفكيا و فهف ي ا وض فاططفوؼ االفؿ .

 احهؿ أطل ظ  ا ض أكثر ف فح .ف  Stress: يط طب ب ذ بداؿ طلظا  الثالث
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طكفا  طلهفطػ  ج طعػ ل طلعفاطػؿ اططفوليػا  Stress: يل ؿ اذ عط ؿ طلظا  الرابع
 ( 36-34;  3111) الزبيدي ; اط  غطا فاالاعك ذ ت اطالذيا فاطذلفكيا . 

 أنواع وأصناف الضغوط النفسية ; -ب
 وكذلك تصنف الضغوط النفسية الى تصنيفات عديدة منيا ;

: اط ػػنفط اطليزي فيػػا : فطذػػبب  ه    رجيػػا كػػ ط لفث اطكيطيػػ فد  االول الصاانف
فاالمع م ت فاط ف  ء اط ع  ذبب  ررا طللرد اذا  عرض طهػ  باػفة ك فيػا ربطػ  يػؤدد 

 اطض اططفت .
: اط ػػػنفط االج ط ميػػػا : ف حػػػدث ا يجػػػا اط ل مػػػؿ بػػػيف اطلػػػرد  الصااانف الثااااني

 فاطبيئا .
:فهػع أكثػر ااػفاع اط ػنفط ا ػرارا بذػبب : اط ػنفط اطالذػيا الصنف الثالاث 

 طبيع ه  اط ف ريا .
 ( 31;  5::2)السمطاني ; 

 :طمد ه  ( اط نفط  بع Schwab & Pritchardفلاؼ ذكفاب  فري ك رد )
: فيذػ طر  أثيرهػ  طػػف ثػفااع اطػض ذػػ م ت و كطػ  يحػدث فػػع الضاغوط الخفيفااة 

 اطظهفر أط ـ جطهفر كبير طف اطا س .
فيذػ طر  أثيرهػ  طػف ذػ م ت اطػض ايػ ـ ك نيػب احػد افػراد  : الضغوط المتوسطة

 االذرة مف اطبيت ططدة طفيلا اف االذ طرار فع اطعطؿ ان  فع .
: فيذػػ طر   ثيرهػػ  الذػػ بيع اف امػػهر أف ح ػػض ذػػافات طثػػؿ الضااغوط الشااديدة 

 (25;  3112) الربيعي ; طفت م ص مزيز اف اط عرض ط ذ رة ف دحا . 
 ية ;مصادر الضغوط النفس -ج

 ؤكد اطدراذ ت اطالذيا اف طلػ در اط ػنفط اطالذػيا ط ب ياػا فط دا لػا فػع آف 
فاحػػػد و فيطكػػػف اف   طثػػػؿ فػػػع ا ػػػطراب ت اطعهوػػػ ت االاذػػػ ايا ف هديػػػد االاذػػػ ف ال يػػػ  
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االاذػػ ف كطػػ  بياػػت دراذػػ ت مديػػدة فدراذػػ ت ا ػػرف  حػػدثت مػػف ار لػػ ع درجػػا اطحػػرارة 
ض اطلذيفطفجيا طل نفط اططهددة طلجذـ اط ع فاطرطفبا و ف لمع اططكرفب ت طف االمرا

اطحيػػػػ ة .   امػػػػط ملػػػػض اثرهػػػػ  االطيػػػػ ت اطدف ميػػػػا اططا فطػػػػا طلليرفذػػػػ ت فاططح فظػػػػا ملػػػػض
 (214; 9::2)الموسوي ; 

( فػػػػع Charies 1987ف طثلػػػػت طلػػػػ در اط ػػػػنفط فػػػػع دراذػػػػا جػػػػ ريس )
أايػػب اططالػػرد االلػػدو ء فاطفاطػػديف فاط ػػفؼ طػػف اطلمػػؿ فابػػهغ اآلبػػ ء بذػػلفؾ اباػػ ئهـ فاط 

ف لػػػـ اطػػػدرج ت ف كليػػػؼ اطط طػػػب ب مطػػػ ؿ ا ػػػ فيا فطػػػردق طػػػف اطللػػػؿ فحرط اػػػ  طػػػف 
االامطا االج ط ميا فاطعا ب أط ـ زطهئ  فاطعا ب اطبداع فمدـ طعرفا اذ طيب اططػذاكرة 
فمدـ اطط ـ اططعلـ ب طذبؿ اط ربفيا فمدـ اح راـ طم مر اطط طب فمدـ طذ مد   فع حؿ 

اطذػػػيئا و كطػػػ  اف اطط نيػػػرات االج ط ميػػػا فاطم لػػػيا  عػػػد مفاطػػػؿ  طمػػػكه   فاططع طلػػػا
 (Schwab & Pritchard :1987 : 20 )اذ ذيا فع اط نط ا ك ديطع .

 ثانيًا ; الثقة بالنفس ;
 طبيعة الثقة بالنفس ;

يعرؼ ) جيللػفرد( اطثاػا بػ طالس بأاهػ  م طػؿ يطثػؿ أ جػ ق اطلػرد احػف ذا ػ  فاحػف 
بطيػػؿ اطلػػرد اطػػض االوػػداـ ملػػض اطبيئػػا أف اط راجػػع ماهػػ  و كطػػ   بيئ ػػ  االج ط ميػػا فيػػر بط

ط ص طظ هر طم مر ااص اطثاا بػ طالس بػ ط طركز حػفؿ اطػذات فاطمػعفر بعػدـ اطر ػ  
مػػف االحػػفاؿ فاط لػػ ئص اطم لػػيا فيػػؤدد االحذػػ س ب طكل يػػا اطالذػػيا فاالج ط ميػػا 

)أسااعد ; الم ي ديػػا .اطػػض اطمػػعفر بػػ الطف أثاػػ ء طفاجهػػا اط حػػدي ت فػػع طفاوػػؼ اطحيػػ ة ا
2:98  ;54-65 ) 

اف  االم  ص اطذيف ي ط عفف بثاا فع اطػالس يطيلػفف اطػض اذ كمػ ؼ اط بػرات 
اططهػػػددة فاط عػػػرض طهػػػ  و أطػػػ  االفػػػراد اطػػػذيف ال ي ط عػػػفف بهػػػذق اطثاػػػا فػػػ اهـ يطيلػػػفف اطػػػض 

 االب ع د مف طثؿ هذق اط برات .
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اط ػع يعػ طلهـ بهػ  غيػػرهـ  فاالفػراد ي فلػلفف اطػض فهػـ ذا هػـ طػف  ػهؿ اططرائػؽ
 اثا ء ف رات اطفهـ ف طفرهـ.

اف مطليػػػػا باػػػػ ء اطثاػػػػا بػػػػ طالس ف كػػػػفيف اطم لػػػػيا هػػػػع مطليػػػػا ط طػػػػفرة  اطػػػػف 
ب ذ طرار  بع  طعفاطؿ فذيفطفجيا فطلظرفؼ فاططفاوؼ فاط برات اطم ليا اط ع يطر به  

جديػػػدا  اطلػػػرد و فاف حلػػػيلا كػػػؿ طفوػػػؼ طػػػف اططفاوػػػؼ ي ػػػيؼ اطػػػض ادراؾ اطلػػػرد ادراكػػػ 
 (276-275; 2:99)أبو عطية ; فلفرة مف الذ  .

فاذػػ ا ج طػػف ذطػػؾ اف اطثاػػا بػػ طالس طلهػػـف الذػػع ي كػػفف طػػف طجطفمػػا  بػػرات 
اطلرد فادراك  طالذ  فطف  ل مل  اططذ طر طع بيئ   ف لفل  فاطدي  فاالفراد اططحيطػيف 

 ب  و فطه  دفر طهـ فع  كفيف م لي   فهع :
 ااج ز االمط ؿ .  ففر انحذ س ب طافة احف -1
  افد اطض االوداـ فاططب درة فطفاجها اط حدي ت . -2
  افد اطض اطمعفر ب الط ف . -3
 ػػر بط اطثاػػا بػػ طالس ب طلػػحا اطعاليػػا فاط حلػػيؿ اذ  عػػد مػػرط  اذ ذػػي  فػػع اجػػ ح  -4

 اطلرد .
 طدي  طلهـف ذات ايج بع فيذ طيع اط عبير مف طم مرق االيج بيا فاطذلبيا . -5

 لضغوط النفسية ;النظريات التي فسرت ا
 نظرية أعراض التوافق العام ; -2

يع بػػػر )هػػػ از ذػػػيلع( طػػػف أمػػػهر اطبػػػ حثيف اطػػػذيف ار بطػػػت أذػػػط ئهـ بطف ػػػفع 
اط ػنفط فاج حػ  فػع اططجػ ؿ اططبػع ب ػأثير اط ػنفط ملػض االاذػ ف فوػد جػ ء اك مػػ ف  
طل ػػنط ب طلػػدفا  ػػهؿ بحفثػػ  ملػػض اطهرطفاػػ ت اطجاذػػيا فػػع اطعمػػريا ت و فاػػد الحػػظ 

حاف فئراف  ج ريا بأاذجا غدديا غير طعاطا الحػظ ردفد فعػؿ غيػر فا ػحا طاهػ   بعد
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  ػػ ـ فػػػع اطنػػػدة االدرا طيػػا و   ػػػ ءؿ ف ػػػطفر فػػػع بعػػض اطحػػػ الت طلنػػػدة اط يطفذػػػيا 
 فظهفر ورحا فع اطجه ز اطه طع .

فوذـ ذيلع طجطفما االمراض اط كيليػا طل ػنط اف ردفد اطلعػؿ  جػ ق اططلػدر 
 -ؿ :اط  غط اطض ثهث طراح

 ;  Hanns Selyeأوال ; مرحمة االنذار او التنبيو  
 طثػػػؿ طرحلػػػا االاػػػذار فرد اطلعػػػؿ االفؿ طلطفوػػػؼ اط ػػػ غط ماػػػدط  يػػػدرؾ اطلػػػرد 
اط هديد اطذد يفاج  مػف طريػؽ اطحػفاس اط ػع  ا اػؿ طاهػ  امػ رات ملػبيا و أد اطػدط غ 

طي ئيػػا طهجهػػزة فب ط حديػػد اطػػض اطنػػدة اطا  طيػػا . فهػػذا بػػدفرق يرذػػؿ رذػػ ئؿ ملػػبيا فكي
اططعايا فع اطجذـ حيث يلرز هرطفف االدراػ طيف و ططػ  يػؤدد اطػض زيػ دة اط ػالس فزيػ دة 
اطذػػكر فاطػػدهفف فػػع اطػػدفرة اطدطفيػػا و ف مػػ د اطع ػػهت طي هيػػأ اطجذػػـ طعطليػػا اططفاجهػػا 

 ( 76:  1997ف عرؼ هذق اط نيرات ب الذ ث رة اطع طا . )ج ف : 
 مرحمة المقاومة ; -3

طا فطػػػا اطجذػػػـ طػػػف اططا فطػػػا اطع طػػػا اطػػػض طا فطػػػا االم ػػػ ء اطحيفيػػػا  اذ  ا اػػػؿ
اططعياا و حيث  كفف و درة ملػض اطلػد ططلػدر اط هديػد و كطػ  اف اطكػ ئف اطحػع ي كيػؼ 
طع طلدر اط نط و فطع ذطؾ هاػ ؾ حػدفد طعطليػا اططا فطػا طػف ج اػب اطجذػـ .)ملػع 

 :2000  :35) 
 مرحمة االستنزاف ; -4

اذا اذ طر اط هديد فاذ ازفت االم  ء اطحيفيا وفاه  اطهزطا  برز هذق اططرحلا 
طللػػطفد و كطػػػ  اف هاػػ ؾ ادطػػػا ملطيػػػا  بػػيف اف اذػػػ طرار اط ػػػنط يطكػػف اف يػػػؤدد اطػػػض 
 عؼ جهػ ز اططا مػا فػع اطجذػـ ففػع اطحػ الت اطالػفف يػؤدد اطػض اططػفت .)اطزيػفد : 

1998  :248 ) 
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 ; Moos & Shaferثانيا; نظرية موس وشيفر 
هػػذق اطاظريػػا اطفذجػػ   ف ػػض فيػػ  اذػػ ج ب ت اطلػػرد طل ػػنفط  طػػر بػػثهث   اػػدـ

 طراحؿ بحذب وفة اطحدث اط  غط .
 المرحمة األولى ;

اطعفاطػػؿ اطديطنرافيػػا فاطم لػػيا طللػػرد و فمفاطػػؿ   علػػؽ بػػ ط برات اط ػػ غطا و 
كاػػػفع اطحػػػدث فطػػػدف فوػػػفع اطحػػػدث فاطك ايػػػا طفاجهػػػا اطحػػػدث و فمفاطػػػؿ   علػػػؽ ب طبيئػػػا 

ميػػػػا حيػػػػث   ل مػػػػؿ هػػػػذق اطعفاطػػػػؿ ف ػػػػؤثر ملػػػػض ادراؾ اطلػػػػرد طلحػػػػدث اط ػػػػ غط االج ط 
 فأذ طيب طفاجه   فودرة اطلرد ملض اط حطؿ .

 المرحمة الثانية ;
ادراؾ اطلػػػػرد ططعاػػػػض اطحػػػػدث اط ػػػػ غط و فهػػػػذا االدراؾ يبػػػػدأ بعػػػػد لػػػػدطا اطحػػػػدث  -1

 اط  غط بلفرة غ ط ا .
ططح فطػػػا اطلػػػرد االح لػػػ ظ االمطػػػ ؿ اط ػػػع  هيػػػأ اطلػػػرد طل فافػػػؽ طػػػع اطحػػػدث اط ػػػ غط  -2

ب فازاػػػػ  و فاطػػػػ حكـ بطمػػػػ مرق اطذػػػػلبيا اط ػػػػع  للهػػػػ  هػػػػذا اطحػػػػدث اف يمػػػػعر بادر ػػػػ  
 فكل ء   ملض اط حكـ فاطذيطرة ملض اططفوؼ .

طح فطا اطلرد ا   ذ اذلفب ططفاجها اططفوؼ بهدؼ اذػ ع دة  فازاػ  اطالذػع و فهػع  -3
رفيػا فاطفجداايػا ططفاجهػا بمكؿ م ـ مطلي ت ط  للا هدفه  حمد ط و ت اطلػرد اططع

 اططفوؼ .
 المرحمة الثالثة ; 

 عػد طحلػلا اط ئيػا ط ل مػؿ جطيػع اطعا لػر اطذػ باا بهػدؼ طفاجهػا اططفوػؼ و 
و فوػد ط ػ طع يذػ طيع اطلػرد طفالػلا حي  ػ فود  كفف اططفاجها فع لفرة  فافؽ ا جض فب 

 (25: 1994: اعي لؼ اطلرد  حايؽ اط فافؽ ف ظهر ملي  اال طراب ت اطالذيا.)اطذلط
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    Self-Confidenceاالتجاىات والنظريات التي فسرت الثقة بالنفس 
 ;  Erik Eriksonنظرية اريكسون  -2

يػػػرف اريكذػػػفف اف اطاطػػػف االاذػػػ اع يطػػػر مبػػػر طراحػػػؿ ط ذلذػػػلا فطكػػػؿ طرحلػػػا 
اهػػػػدافه  ف ل ئلػػػػه  و فاف هػػػػذق اططراحػػػػؿ ط ك طلػػػػا اذ اف اطاجػػػػ ح فػػػػع اج يػػػػ ز اططهػػػػ ـ 

ططر بطػا ب ططراحػؿ اطاط ئيػا اط ػع ذػبا ه  و أذ يفاجػ  اططلػؿ فػع كػؿ طرحلػا طػف اطاه ئيا ا
( و فمليػػػػ  ايجػػػػ د اطحػػػػؿ Crisisهػػػػذق اططراحػػػػؿ طمػػػػكلا فاطلػػػػؽ مليهػػػػ  اركذػػػػفف ازطػػػػا )

اططا ذب طيج  ز هذق اططمكلا بطرياا ايج بيا ح ض يذ طر ب طاطف اطذفد .)ابػف جػ دفا : 
1998  :2000  :246) 
 ; :Miller 2:1وميممر  Dollard 2:11دوالرد وجية نظر كل من  -3

يمػػيراف اطػػض أهطيػػا  عػػديؿ اطعػػ دات فاطذػػلفكي ت غيػػر اططرغفبػػا فػػع اطم لػػيا 
طف  هؿ  اديـ طثيػرات اف  لػؽ طفاوػؼ جديػدة  ذػ مد اطلػرد ملػض  ػرؾ اطعػ دات اطذػيئا 
فاط ػػع طػػف  ػػطاه  )  ػػػعؼ اطثاػػا بػػ طالس ( و فب ط ػػ طع ذػػػفؼ ي كػػفف اطذػػلفؾ اطذػػػفد 

 ( 232: 2004كيؼ طع اطبيئا.)ج بر : اطط 
 ; Maslow 2:19-2:81رأي ماسمو  -4

يعد ط زطف طف اططاظريف اطذيف امطفا أهطيا كبيرة طلح جػ ت طػف  ػهؿ فلػله  
ملػػػض مػػػكؿ هػػػرطيف و ف بػػػدأ طػػػف أكثػػػر اطح جػػػ ت أهطيػػػا فاطح حػػػ  ملػػػض اطلػػػرد فػػػع درجػػػا 

حػػػػ  ملػػػػض اطلػػػػرد فهػػػػع امػػػػب مه  فهػػػػع اطح جػػػػ ت اطلذػػػػيفطفجيا اطػػػػض اوػػػػؿ اطح جػػػػ ت اطح 
اطح جػػػ ت اطجط طيػػػا فاط ذفويػػػا و فاط ػػػع يذػػػعض االاذػػػ ف ط حاياهػػػ  بعػػػد امػػػب ع اطح جػػػ ت 
اطلذيفطفجيا اف اط ػع اطلػؽ مليهػ  )ب طحرط ايػا ( فػع اطفوػت اطػذد اطلػؽ ملػض اطح جػ ت 

 ( 57:  1991ب طاط ئيا .)االزيرج فد :  اطثهثا اال يرة
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 ثالثا ; الدراسات السابقة ;
 لدراسات التي تناولت الضغوط النفسية ;اوال; ا
 ( ;9::2دراسة األميري ) -2
 الضغوط النفسية لدى طمبة جامعة تعز وعالقتيا بتحصيميم الدراسي(())

هػػدفت اطدراذػػا اطػػض اط عػػرؼ ملػػض طذػػ فف اط ػػنفط طػػدف طلبػػا ج طعػػا  عػػز و 
 اد اطعياا .فهدفت اطض ايج د اطعهوا بيف اط نفط اطالذيا فاط حليؿ اطدراذع طدف افر 

( ط طب فط طبا ف باض اطب حث طاي س اطعبػ دد 308 كفات مياا اطدراذا طف )
( فاػػرة بعػػد  كييػػؼ اططايػػ س ملػػض اطبيئػػا اطيطايػػا و اذػػ  دـ 113اطػػذد بلػػ  مػػدد فارا ػػ  )

اطب حث طعطؿ ار ب ط بيرذفف فاال  ب ر اط  ئع طعيا يف طذ ال يف فطع دطػا اطلػ  كرفابػ خ 
 كفذ ئؿ احل ئيا .

فللت ا  ئج اطدراذا اطض اف اططلبا يع افف طف  نفط الذػيا ط  للػا طاهػ  ف 
اذػػريا فطاهػػػ  اج ط ميػػػا فلػػػحيا و او لػػ ديا و م طليػػػا و فال  فجػػػد فػػػرفؽ ذات دالطػػػا 
احلػػ ئيا بػػيف ط فذػػطع درجػػ ت اطػػذكزر فاالاػػ ث فػػع طايػػ س اط ػػنفط اطالذػػيا أد اف 

ر و كطػػ  ال  فجػػد مهوػػا بػػيف االاػػ ث يعػػ ايف طػػف هػػذق اط ػػنفط بدرجػػا املػػض طػػف اطػػذكف 
 ( 67-5:  1998اط نفط اطالذيا فاط حليؿ  بع  طط نيرات اطبحث .)ا طيرد : 

 ( ;3112دراسة الربيعي ) -3
))الضغوط النفسية وعالقتيا بالتحصيل الدراسي لدى طمبة الدراسات العميا في 

 جامعة بغداد((
ذػػػيا طػػػدف طلبػػػا هػػػدفت هػػػذق اطدراذػػػا اطػػػض اط عػػػرؼ ملػػػض طذػػػ فف اط ػػػنفط اطال

اطدراذػػ ت اطعليػػ  فػػع ج طعػػا بنػػداد و فهػػؿ هاػػ ؾ فػػرفؽ فرديػػا فػػع اط ػػنفط طػػدف طلبػػا 
اطدراذػػػ ت اطعليػػػ  و فهػػػؿ  فجػػػد فػػػرفؽ فػػػع  اط ػػػنفط بػػػيف افػػػراد اطعياػػػا  بعػػػ  طط نيػػػرات 
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)اططرحلا / ط جذ ير و دك ػفراق و فاط  لػص / ملطػع و ااذػ اع فاطجػاس ( فهػؿ  فجػد 
 الذيا فاط حليؿ اطدراذع  بع  طلط نيرات اططذكفرة آال  .ها ؾ مهوا بيف اط نفط اط

%( طػػػف 10( ط طػػػب فط طبػػػا يطثلػػػفف اذػػػبا )167 كفاػػػت مياػػػا اطدراذػػػا طػػػف )
 طج طع اطبحث  ـ ا  ي رهـ ب ططرياا اططبايا اطعمفائيا .

وػ ـ اطب حػػث بباػػ ء طايػػ س طلكمػػؼ مػف اط ػػنفط اط ػػع يفاجههػػ  طلبػػا اطدراذػػ ت 
 .اطعلي  فع ج طعا بنداد 

اذػػػ  دـ اطب حػػػث طجطفمػػػا طػػػف اطفذػػػ ئؿ االحلػػػ ئيا ططع طجػػػا ا طبي اػػػ ت بنيػػػا 
اط حاػػؽ طػػف اهػػداؼ اطبحػػث طثػػؿ )ار بػػ ط بيرذػػفف و طع دطػػا ذػػبيرط ف بػػرافف و اال  بػػ ر 

 اط  ئع طعياا فاحدة فطعيا يف طذ ال يف و  حليؿ اط ب يف اطثهثع و اال  ب ر اطزائع ( .
اذػػػ ت اطعليػػػ  يعػػػ افف طػػػف  ػػػنفط الذػػػيا ف فلػػػلت اطدراذػػػا اطػػػض اف طلبػػػا اطدر 

ط  للا )أذريا و اج ط ميا و او ل ديا و دراذيا و لحيا و الذيا فم طليا ( فبدرجػا 
 ففؽ اطط فذط اططعي رد .

 فجفد فرفؽ ذات دالطا احل ئيا فع درجا اط نفط اطالذيا  بع  طط نيرد اططرحلا . -
   طط نيرد اط  لص . فجد فرفؽ ذات دالطا احل ئيا فع درجا اط نفط  بع-
ال  فجد فرفؽ ذات دالطا احل ئيا فع درجا اط نفط اطالذيا فػع  لػ مهت اططرحلػا -

 فاط  لص فاطجاس .
 ال  فجد مهوا ذات دالطا احل ئيا فع درجا اط نفط اطالذيا فاط حليؿ اطدراذع .-
ال  فجػػػد مهوػػػا ذذات دالطػػػا احلػػػ ئيا بػػػيف اط ػػػنفط اط ػػػنفط اطالذػػػيا فاط حلػػػيؿ -

 (68-7;  3112)الربيعي ; دراذع  بع  طط نيرات اططحلا فاط  لص فاطجاس .اط
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 ثانيا ; الدراسات التي تناولت الثقة بالنفس ;
 ( ;   3111دراسة الركابي ) -2

))مستوى الطموح وعالقتو بالثقة بالنفس لدى طمبة كمية التربية في الجامعة 
 المستنصرية ((

طططفح فاطثاػا بػ طالس فطعرفػا اطلػرفؽ فػع هدفت اطدراذا اط عرؼ ملض طذ فف ا
طذػػ فف اطططػػػفح فاطثاػػا بػػػ طالس ففػػؽ ط نيػػػرات اطبحػػث ) اطجػػػاس و اط  لػػص و اطذػػػاا 

( ط طب فط طبػا طػف 277اطدراذيا ( إذ طبات اطب حثا اططا ييس ملض مياا طكفا  طف )
س طذػ فف طلبا كليا اط ربيا فع االوذ ـ اطعلطيا فاالاذ ايا و طاد اذ  دطت اطب حثا طاي 

( و فطايػػػػ س اطثاػػػػا بػػػػ طالس اطػػػػذد امد ػػػػ  1984اطططػػػػفح طايػػػػ س رذػػػػفؿ اططعػػػػد ذػػػػاا  )
اطب حثػػػا و فاذػػػ  ذطت كػػػذطؾ اطفذػػػ ئؿ االحلػػػ ئيا اط  طيػػػا ) اال  بػػػ ر اط ػػػ ئع و  حليػػػؿ 
اط ب يف و طع طؿ ار ب ط بيرذفف و طع دطا ذبيرط ف اط لحيحيا و طربع ك د ( فاظهرت 

بدرجا م طيا طف طذ فف اطططفح فاطثاػا بػ طالس كػذطؾ فجػفد اطا  ئج اف اططلبا ي ط عفف 
مهوػػػا ايج بيػػػا داطػػػا احلػػػ ئي  بػػػيف طذػػػ فف اطططػػػفح فاطثاػػػا بػػػ طالس و فاف هاػػػ ؾ  ػػػأثيرا 
طط نير اطجاس ملض كؿ طف طذ فف اطططفح فاطثاا إذ اف اطذكفر ي ط عفف بدرجػا م طيػا 

طذػ فف اطططػفح و فااػ  طػيس  طف اطثاا ب طالس و فاط  االاػ ث في طػ عف بدرجػا م طيػا طػف
ها ؾ   ثيرال طكؿ طف اط  لص اطدراذع فاطذاا اطدراذػيا ملػض كػؿ طػف طذػ فف اطططػفح 

 (31-1: 2000فاطثاا ب طالس .)اطرك بع : 
 ( ;3117دراسة فتوحي ) -3

 ))الثقة بالنفس وعالقتيا بتعمق المراىقين بوالدييم((
دف اططػػػراهايف  فطذػػػ فف هػػدفت اطدراذػػػا اط عػػػرؼ ملػػػض طذػػػ فف اطثاػػػا بػػػ طالس طػػػ

 علػػػؽ اططػػػراهايف بفاطػػػديهـ فاطعهوػػػا بػػػيف اطثاػػػا بػػػ طالس ف علػػػؽ اططػػػراهايف بفاطػػػديهـ ففاػػػ  
( ط طػػب فط طبػػا طػػف 600طط نيػػر اطجػػاس )ذكػػفر و إاػػ ث( و  فوػػد بلنػػت مياػػا اطبحػػث )
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اططػػػدارس اطث افيػػػا فاطط فذػػػطا فػػػع طركػػػز طح فظػػػا اياػػػفف ) طدياػػػا اططفلػػػؿ ( و  وػػػ ـ 
طاي س اطثاا ب طالس ف باػض طايػ س  علػؽ اططػراهايف بفاطػديهـ اطػذد أمػدق )  اطب حث ببا ء

( فػػػع رذػػػ ط   اططفذػػػفطا )) علػػػؽ اططػػػراهايف بفاطػػػديهـ فمهو ػػػ  بػػػ علاهـ 2002اطحػػػديثع 
ب لػػػدو ئهـ(( و اذػػػ  دـ اطب حػػػث اطفذػػػ ئؿ االحلػػػ ئيا اآل يػػػا طايػػػ س ط نيػػػرد اطبحػػػث ) 

 ال يف و اال  بػػػ ر اط ػػػ ئع و طع طػػػؿ ار بػػػ ط اال  بػػػ ر اط ػػػ ئع طعياػػػا فاحػػػدة فطعيا ػػػيف طذػػػ
بيرذفف و طع دطا ذبيرط ف برافف و فأظهرت اطا  ئج اف ها ؾ فػرفؽ داطػا احلػ ئي  بػيف 
اطط فذػػػط اطط حاػػػؽ طلثاػػػا بػػػ طالس فهػػػف طؤمػػػر ذػػػليـ ملػػػض اطػػػف اطم لػػػيا اطذػػػفيا طػػػدف 
 اططػػػػراهايف و فهاػػػػ ؾ فػػػػرفؽ داطػػػػا احلػػػػ ئي  بػػػػيف اطط فذػػػػط اطلر ػػػػع طلطايػػػػ س فطلػػػػ طض
اطط فذط اطط حاؽ و فهذا يدؿ ملض اف اططػراهايف فاططراهاػ ت ابػدفا  علاػ  م طيػ  بفاطػديهـ 
كطػػ   بػػيف مػػدـ فجػػفد مهوػػا احلػػ ئيا بػػيف اطثاػػا بػػ طالس ف علػػؽ اططػػراهايف بفاطػػديهـ و 
فمػػػدـ فجػػػفد مهوػػػا احلػػػ ئيا داطػػػا بػػػيف اطثاػػػا بػػػ طالس ف علػػػؽ اططػػػراهايف بفاطػػػديهـ ففاػػػ  

 ( 88-19:  2006ع : طط نير اطجاس .)اطبي  
 رابعا; مناقشة الدراسات السابقة ;

بعػػػػد أف  ػػػػـ مػػػػرض اطدراذػػػػ ت اطذػػػػ باا ذات اطلػػػػلا بطف ػػػػفع اطبحػػػػث اطحػػػػ طع 
يطكااػ  طا ومػػا طػػ  فرد فػع  لػػؾ اطدراذػػ ت و فميا  هػ  فادفات اطايػػ س اططذػػ  دطا فيهػػ  و 

 اطفذ ئؿ االحل ئيا فاطا  ئج اط ع  فللت اطيه  .
 االىداف ; -2

ت اهداؼ اطدراذ ت اطذ باا اط ع  ا فطت اط ػنفط اطالذػيا  بعػ  طلط نيػرات  ب يا
( اطض اط عرؼ ملػض طذػ فف 1998اط ع  ا فط ه  كؿ دراذا فود ركزت دراذا )االطيرد :

اط ػػنفط طػػػدف طلبػػا ج طعػػػا  عػػز و فايجػػػ ذ اطعهوػػا بػػػيف اط ػػنفط اطالذػػػيا فاط حلػػػيؿ 
( فاػػد هػػدفت اط عػػرؼ  2001طربيعػػع : اطدراذػػع طػػدف أفػػراد مياػػا اطبحػػث و أطػػ  دراذػػا )ا

ملػػض طذػػ فف اط ػػنفط طػػدف طلبػػا اطدراذػػ ت اطعليػػ  فػػع ج طعػػا بنػػداد فهػػؿ هاػػ ؾ فػػرفؽ 
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فػػػع اط ػػػنفط  بعػػػ  طط نيرات)اططرحلػػػا و اط  لػػػص فاطجػػػاس ( فهػػػؿ  فجػػػد مهوػػػا بػػػيف 
 اط نفط فاط حليؿ .

( 2000اط  اطدراذ ت اط ػع  ا فطػت اطثاػا بػ طالس فاػد هػدفت دراذػا )اطركػ بع : 
( اطػػػض اط عػػػرؼ ملػػػض طذػػػ فف اطثاػػػا بػػػ طالس طػػػدف أفػػػراد مياػػػا 2006فدراذػػػا )ف ػػػفحع :

 اطبحث فمهوا اطثاا ب طالس ببعض اطط نيرات .
 العينات ;  -3

(  وػػؿ مياػػا فػػع 167( اطػػض ) 600 رافحػػت مياػػ ت اطدراذػػ ت اطذػػ باا بػػيف )
 اطدراذ ت اط ع  ا فطت اط نفط فاطثاا ب طالس .

 الوسائل اإلحصائية ; -4
ا  للػػػػػت اطفذػػػػػ ئؿ االحلػػػػػ ئيا اط ػػػػػع اذػػػػػ  دطت فػػػػػع اطدراذػػػػػ ت اطذػػػػػ باا  بعػػػػػ  
الهػػداؼ كػػؿ دراذػػا فطاهػػ  طػػ  اذػػ  دـ االاحػػدار اطط عػػدد اف طعػػ دالت االر بػػ ط اف طربػػع 
ك د اف اال  بػ ر اط ػ ئع فاالاحػراؼ اططعيػ رد ف حليػؿ طب  بػ يف فطع دطػا ذػبيرط ف بػرافف 

 اط لحيحيا .
 النتائج ; -5

اط  اهػـ اطا ػ ئج اط ػع  فلػلت اطيهػ  اطدراذػ ت اطذػ باا و اف اططلبػا يعػ افف طػف 
 نفط الذيا ط  للا ) اذريا و اج ط ميا و او ل ديا و دراذيا و لحيا و م طليا ( 

( ( و كط   فللت دراذا )االطيػرد2001( ف )اطربيعع 1998كط  فع دراذا )االطيرد 
اط ػنفط أكثػر طػف اطػذكفر فاف اطعهوػا غيػر داطػا احلػػ ئي  اطػض اف االاػ ث يعػ ايف طػف 

 بيف اط نفط فاط حليؿ اطعلطع  بع  طط نيرات اطبحث .
اطػػػ  فػػػع اطدراذػػػ ت اط ػػػع  ا فطػػػت اطثاػػػا بػػػ طالس فاػػػد اظهػػػرت اطا ػػػ ئج اف اططلبػػػا 
ي ط عػفف بدرجػػا م طيػػا طػف طذػػ فف اطططػػفح فاطثاػا بػػ طالس ففجػػفد مهوػا داطػػا احلػػ ئي  

( فمدـ فجفد مهوػا احلػ ئيا داطػا 2000طبحث كط  فع دراذا )اطرك بع بيف ط نيرد ا
 ( .2006بيف اطثاا ب طالس فبعض اطط نرات كط  فع دراذا )ف فحع 
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 انفصم انثانث
 منهجية انبحث وإجراءاته

طنػػػرض  حايػػػؽ أهػػػداؼ هػػػذق اطدراذػػػا البػػػد طػػػف  حديػػػد طج طػػػع اطبحػػػث فا  يػػػ ر 
مػػػداد طايػػػ س ي ذػػػـ ب  طلػػػدؽ فاطثبػػػ ت فطػػػف ثػػػـ اذػػػ عط ؿ اطفذػػػ ئؿ مياػػػا طا ذػػػبا طػػػ  فا 

انحلػػ ئيا اططا ذػػبا ط حليػػؿ اطبي اػػ ت فطع طج هػػ  و فذػػفؼ اذػػ عرض هػػذق انجػػراءات 
 -فكط  يأ ع :

 مجتمع البحث ; -2
ي حدد طج طػع اطبحػث اطحػ طع بطلبػا كليػا اط ربيػا ج طعػا  كريػت فاطػذد   ػطف 

( ط طب     288فاطب ط  مددهـ )    أوذ ـ ) ملـف اطارآف و اطلنا االاكليزيا فاطكيطي ء (
 ( يف ض ذطؾ .1فط طبا فاطجدفؿ روـ )

 ( امداد اططهب فاطط طب ت فع ا وذ ـ اطط   رة طف كليا اط ربيا1جدفؿ )
 عدد الطالبات عدد الطالب القسم الكمية

 اط ربيا

 43 35 ملـف اطارآف

 82 87 اطلنا االاكليزيا

 42 22 اطكيطي ء
 293 اططجطفع

 عينة البحث -3
 (  ـ ا  ي رهـ بطرياا ممفائيا .75 أطلت مياا اطبحث طف ) 

 أداتا البحث ; -4
ط حايػػػؽ أهػػػداؼ اطبحػػػث  طلػػػب  ػػػفافر أدا ػػػيف فاحػػػدة طايػػػ س اط ػػػنفط اطالذػػػيا 

( أداة طايػ س  2006فا  رف  طاي س اطثاا ب طالس فود  باػض اطب حػث طايػ س )اطبيػ  ع :
و  فثب  ػػػ  و ففجػػػد ااػػػ  طػػػف ا ف ػػػؿ باػػػ ء طايػػػ س اطثاػػػا بػػػ طالس بعػػػد اف اذػػػ  رج لػػػد

 طل نفط اطالذيا ي هءـ فطلبا اطج طعا .
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 أوال; مقياس الضغوط النفسية ;
طباػػػ ء طايػػػ س اط ػػػنفط اطالذػػػيا  فجػػػب ملػػػض اطب حػػػث االطػػػهع ملػػػض طاػػػ ييس 

 اط نفط اطالذيا و فود أطلع اطب حث ملض مدد طف هذق اططا ييس طاه  :
 ( طل نفط اطالذيا اط ع  عرض طه  اططراهؽ اطعراوع .1992طاي س )اطذلط اع :  -1

 (94-87: 1994)اطذلط اع : 
 ( 84-79: 2000( ط نفط اطحي ة فطفاجه ه  . )ملع :2000طاي س )ملع : -2
 ( طل نفط اطالذيا طدف طلبا اطدراذػ ت اطعليػ  فػع  ج طعػا2001طاي س)اطربيعع:  -3

 (81-75:  2001بنداد .) اطربيعع : 
االطػػػهع ملػػػض هػػػذق اططاػػػ ييس فدراذػػػ ت أ ػػػرف طط ثلػػػا طػػػـ يجػػػد اطب حػػػث فبعػػػد 

طاي س حديث يهءـ اطبحث اطح طع و فملي  و ـ اطب حث ببا ء طايػ س طل ػنفط اطالذػيا 
 ففا  طل طفات اآل يا .

 إعداد الصيغة األولية لممقياس ; -
بعػػػد االطػػػهع ملػػػض اطدراذػػػ ت فاطبحػػػفث ذات اطعهوػػػا  فلػػػؿ اطب حػػػث إطػػػض اف 

  ؾ ذبعا طج الت طل نفط اطالذيا هع :ها
 طج ؿ اط نفط ا ذريا    طج ؿ اط نفط اطلحيا       طج ؿ اط نفط االج ط ميا
 طج ؿ اط نفط اطع طليا    طج ؿ اط نفط اطالذيا         طج ؿ اط نفط اطدراذيا

 طج ؿ اط نفط االو ل ديا
فأهطي هػػػػ  فطل عػػػػرؼ ملػػػػض طػػػػدف  طثيػػػػؿ اططايػػػػ س طلطجػػػػ الت اطططلػػػػفب وي ذػػػػه  

اطاذبيا  ـ مرض طج الت اططاي س ملض طجطفما طػف اط بػراء فاطط  لػيف فػع اط ربيػا 
فذطػػؾ ط حديػػد ا هطيػػا اطاذػػبيا . ف كػػفف طايػػ س اط ػػنفط اطالذػػيا فػػع  )*(فملػػـ اطػػالس 

 ( .1( فارة طلحؽ روـ  ) 60لين   اطاه ئيا طف ) 
____________________ 

أ.ـ.د. حطيػد  -4أ.ـ.د. لػب ح طرمػفد طاػفخ  -3ط  طحطد أ.د. حذ ـ -2أ.د.فاثؽ مطر طفذض -1
 . أ.ـ. ط رؽ مبد اطفه ب اطايذع-6أ.ـ.د. أديب طحطد ا در  -5ذ طـ  لؼ 
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 تصحيح االختبار ; -
بطػػ  اف كػػؿ فاػػرة طػػف فاػػرات اططايػػ س  ظػػـ ثػػهث بػػدائؿ )  اطبػػؽ ملػػع دائطػػ  و  

بػػديؿ  اطبػػؽ ملػػع دائطػػ  (طل3 اطبػػؽ إطػػض حػػد طػػ  و ال  اطبػػؽ ( طػػذا امعطيػػت ا فزاف )
( طلبػديؿ ال  اطبػؽ و فبػذطؾ حذػبت اطدرجػا اطكليػا 1( طلبديؿ  اطبؽ اطػض حػد طػ  ف)2ف)

( 150ملػػػض أذػػػ س طجطػػػفع أفزاف انج بػػػا ملػػػض اطلاػػػرات ف أد اف أملػػػض درجػػػا هػػػع )
 ( درجا .50فاوؿ درجا هع )

 وضوح التعميمات ; -
طػف حيػث لػن ه  أف  طف اجؿ اط حاؽ طف ف ػفح اط عليطػ ت ففاػرات اال  بػ ر

طن هػػ  فكػػذطؾ بنيػػا  حديػػد اطفوػػت اطكػػ فع طهج بػػا و وػػ ـ اطب حػػث ب   يػػ ر مياػػا ممػػفائيا 
( ط طب فط طبا طف طلبا أوذ ـ )ملػـف اطاػرآف و اطلنػا االاكليزيػا فاطكيطيػ ء ( 30بلنت )

ف ػػـ  طبيػػؽ اططايػػ س ملػػيهـ فطلػػب طػػاهـ  حديػػد كػػؿ طػػ  يجدفاػػ  غ ط ػػ  فغيػػر طلهػػـف 
عليطػػػ ت اال  بػػػ ر أف طفاولػػػ  و فك اػػػت ا يجػػػا اط جربػػػا ف ػػػفح اط عليطػػػ ت ذػػػفاء ك اػػػت  

( دوياا فبط فذػط طاػدارق 25-15فاطلارات فطرياا انج با و ف رافح فوت انج با بيف )
 ( دوياا .20)
 التحميل اإلحصائي لمفقرات ; -

اذػػ  دـ اطب حػػث فػػع حذػػ ب اطاػػفة اط طييزيػػا طللاػػرات اططكفاػػا طلطايػػ س أذػػلفب 
اطلاػػرة ب طدرجػػا اطكليػا طلطايػػ س و ففيطػػ  يلػع  ف ػػيض طاجػػراءات اطط بعػا فػػع هػػذا  مهوػا

 ا ذلفب .
 أسموب عالقة الفقرة بالدرجة الكمية ; -

طف طؤمرات لدؽ با ء ار ب ط كؿ فارة فع اططاي س بطحػؾ دا لػع فهػف درجػا 
رات فػع اططاي س اطكلع و إذ يذ  دـ طع طػؿ اال ذػ ؽ اطػدا لع ط حديػد طػدف  جػ اس اطلاػ

وي ذػػػه  طلظػػػ هرة اطذػػػلفكيا و ف ط ػػػ ز هػػػذق اططرياػػػا بعػػػدة طيػػػزات فهػػػع  اػػػدـ طاػػػ  طاي ذػػػ  
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ط ج اذػػ  فػػع فارا ػػ  ط اػػيس كػػؿ فاػػرق اطبعػػد اطذػػلفكع الذػػ  اطػػذد يايذػػ  اططايػػ س ككػػؿ و 
فودر   فع إظه ر اط رابط بيف اطلارات و فام طد اطب حث فع اط حليؿ انحل ئع طللارات 

الر بػػ ط بػػيف اطلاػػرق فاطدرجػػا اطكليػػا طلطايػػ س فبعػػد اف  ػػـ  لػػحيض ملػػض إيجػػ د طع طػػؿ ا
( ط طب فط طبػا اطػذيف طبػؽ ملػيهـ طايػ س اط ػنفط 75اذ ج ب ت أفراد اطعياا اطب طنا )

اطالذػػػيا  غػػػراض حذػػػ ب  طييػػػز اطلاػػػرات و فاذػػػ  دـ اطب حػػػث طع طػػػؿ ار بػػػ ط بيرذػػػفف 
حلػػ ئي  ب ذػػ ثا ء أربػػع فاػػرات طحذػػ ب اطعهوػػا و ف بػػيف اف جطيػػع فاػػرات اططايػػ س داطػػا إ

( بعػػػػػد طع طج هػػػػػ  ب ال  بػػػػػ ر اط ػػػػػ ئع   57و  44و 18و 4غيػػػػػر داطػػػػػا فهػػػػػع اطلاػػػػػرات ) 
( فدرجػػػػا حريػػػػا 0805ططعػػػػ طهت االر بػػػػ ط فاف اطايطػػػػا اطجدفطيػػػػا ماػػػػد طذػػػػ فف دالطػػػػا )

 ( يف ض ذطؾ .2( فاطجدفؿ روـ )08195(  ذ فد )298)
 ذلفب اططجطفم ت اطط طرفا( ا  ئج  طييز اطلارات ب ذ  داـ أ2جدفؿ )

 رقم
 الفقرة

معامل 
 االرتباط

القيمة 
 التائية

رقم 
 ةالفقر

معامل 
 االرتباط

القيمة 
 التائية

رقم 
 الفقرة

معامل 
 االرتباط

القيمة 
 التائية

2 28300 183,0 66 2800, 18224 22 2922 29262 

6 286,0 ,806 62 2860, ,846, 25 28,02 ,8460 

2 28160 ,8004 62 28146, ,800 22 283,, 68000 

2 29262 29222 65 28100 1831, 22 28,13 ,8030 

5 28,33 18043 62 28321 18102 22 28110 18463 

2 286,0 ,8330 62 23330 68,0 22 28046 38300 

2 2834, 18630 62 286,1 ,86,1 52 286,1 18103 

2 28130 ,8000 62 2813, 3846, 52 283,0 ,843, 

2 28,20 38012 22 28,00 186, 56 28300 18104 

2 28602 ,8014 22 28,12 184,1 52 28,34 ,8130 

22 280,0 38600 26 286,2 ,846 52 28333 38041 

22 28,40 18660 22 28300 18,13 55 28040 18403 

26 28300 3800 22 28413 ,846, 52 28130 68360 

22 28336 18003 25 284,1 68000 52 29226 2922 

22 280,, 18010 22 2800, 3846, 52 28104 18300 

25 28400 680, 22 28,13 186, 52 28336 1840, 

22 28600 ,80,1 22 284,3 186,1 22 28,61 68403 

22 28000 18006 22 28431 ,8400   
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22 2922 29256 22 28300 18040  

22 28,,2  22 286,0 18,00  

 62 28433  26 280,3 6927,  

62 28,1,  22 28346 ,810,  

 صدق االختبار ; -
اطلدؽ طػف اطعفاطػؿ ا ذ ذػيا اط ػع يابنػع ملػض فا ػع اططايػ س اف طذػ  دط  

 اط أكد طا  فلدؽ اططاي س هف ودر   ملض وي س ط  ف ع طف أجل  .
 الصدق الظاىري ; -

يػػػرف اطط  لػػػفف ااػػػ  طػػػف اط ػػػرفرد اط حاػػػؽ طػػػف لػػػدؽ اططايػػػ س طهطػػػ  كػػػ ف 
نػػػرض طػػػف وي ذػػػ  و فوػػػد  حاػػػؽ هػػػذا اطاػػػفع طػػػف اطلػػػدؽ بعر ػػػ  ملػػػض طجطفمػػػا طػػػف اط

 .)*( اط براء 
 الثبات ; -

ثبػػػ ت اال  بػػػ ر يعاػػػع اف يمػػػير اطػػػض طػػػدف االر بػػػ ط بػػػيف أداء اططلحػػػفص فػػػع 
اال  بػ ر فأدائهػػـ طه  بػ ر الذػػ  فػع طا ذػػبا أ ػػرف أف فػع ا  بػػ ر طمػ ب  طػػ  . فاطثبػػ ت 

 ذا ط  أميد ملض الس ا فراد فع الس اطظرفؼ .يعاع اف يعطع الس اطا  ئج إ
 إعادة االختبار ; -

( ط طػػػػب 40ط حايػػػؽ ذطػػػػؾ وػػػػ ـ اطب حػػػػث ب طبيػػػػؽ اططايػػػ س ملػػػػض مياػػػػا بلنػػػػت )
فط طب   ـ ا  ي رهـ بطرياا ممفائيا فذطؾ بإم دة  طبيؽ اال  ب ر بل رؽ أذبفميف ملض 

ت فػػػع كػػه اط طبياػػػيف اطعياػػا الذػػه  بعػػػد اطحلػػفؿ ملػػض االذػػػ ط رات فاذػػ  راج اطػػدرج 
فاذػػ  داـ اطب حػػث طع طػػؿ ار بػػ ط بيرذػػفف بػػيف درجػػ ت اال  بػػ ر فكػػ ف طع طػػؿ االر بػػ ط 

(0883. ) 
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 الصيغة النيائية لممقياس ; -
 ( .1( فارة طلحؽ )60 كفف اططاي س بلفر   اطاه ئيا طف )

 التطبيق النيائي ; -
اط نفط اطالذػيا و  بعد اف اذ كطؿ اطب حث انجراءات اط رفريا طبا ء طاي س

فاط حاؽ طف لدؽ فثب ت طاي س اطثاا بػ طالس و وػ ـ اطب حػث ب طبيػؽ اططاي ذػيف  ػهؿ 
( ط طػػب فط طبػػا و فوػػد وػػ ـ اطب حػػث ب فزيػػع 75مػػهرد آذار فايذػػ ف ملػػض مياػػا بلنػػت )

 اال  ب ريف ب ط ا فب ملض أفراد اطعياا ط جاب اططلؿ اطذد يحلؿ ماد اطط طب .
 ; الوسائل اإلحصائية -

اذ  دـ اطب حث اطفذ ئؿ انحل ئيا بط  ي هءـ طع طبيعا فأهداؼ اطبحث بعػد 
 اف اذ م ر بعض اطط  ليف فع طج ؿ انحل ء فمطلت اطفذ ئؿ انحل ئيا اآل يا :

 اال  ب ر اط  ئع طعياا فاحدة . -2طع طؿ ار ب ط بيرذفف . -1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_______________ 

أ.ـ.د. حطيػد  -4أ.ـ.د. لػب ح طرمػفد طاػفخ  -3حذ ـ ط  طحطد أ.د. -2أ.د.فاثؽ مطر طفذض -1
أ.ـ. طػػػػ رؽ مبػػػػد -7أ.ـ.د. كػػػػ ظـ ملػػػػع أحطػػػػد   -6أ.ـ.د. أديػػػػب طحطػػػػد اػػػػ در  -5ذػػػػ طـ  لػػػػؼ 

 اطفه ب اطايذع .

 
 

   

 

 الضعوط النغسيظ وعالقتؼا 
 بالثػظ بالنغس لدى طلبظ الجامطظ

 م. م. حسام محمود صبار
  3122 كانون األول  (:) الطدد

  626 

 

 الفراهيدي آداب جملة

 انفصم انرابع
 عرض اننتائج ومقارنتها

ذي  ػػطف اطللػػؿ اطحػػ طع مر ػػ  طلا ػػ ئج ف لذػػيره  فػػع  ػػفء أهػػداؼ اطبحػػث 
 فكط  ي  ع :

 ال ; بناء مقياس لمضغوط النفسية ;أو 
طاػػد  حاػػؽ اطهػػػدؼ ا فؿ طػػف  ػػهؿ انجػػػراءات اط ػػع ا بعهػػ  اطب حػػػث فػػع باػػػ ء 

 اططاي س فاط ع  ـ انم رة أطيه  فع اطللؿ اطث طث .
 ثانيا; قياس الضغوط النفسية لدى طمبة الجامعة ;

( اف اطط فذػػػػػط 3بعػػػػػد اف  ػػػػػـ طع طجػػػػػا اطبي اػػػػػ ت إحلػػػػػ ئي  يف ػػػػػض اطجػػػػػدفؿ )
( 128( فاطط فذػػػػط اطاظػػػػرد )132876طحذػػػػ بع  فػػػػراد اطعياػػػػا ملػػػػض اال  بػػػػ ر كػػػػ ف )ا

( فهػػػع 2894( فاطايطػػػا اط  ئيػػػا اططحذػػػفبا )1884فدرجػػػا االاحػػػراؼ اططعيػػػ رد  ذػػػ فد )
( فهػػػػع داطػػػػا إحلػػػػ ئي  ماػػػػد طذػػػػ فف دالطػػػػا 1896أكبػػػػر طػػػػف اطايطػػػػا اطجدفطيػػػػا اطب طنػػػػا )

(0805. ) 
 (3جدفؿ )

 اطاظرد فاطايطا اط  ئيا  فراد اطعياا ملض طاي س اطذك ء اطع طلع اطط فذط اطحذ بع فاطط فذط
المتوسط 
 الحسابي

المتوسط 
 النظري

االنحراف 
 المعياري

القيمة التائية 
 المحسوبة

القيمة 
 الجدولية

030846 000 0081 08,1 08,6 

( اف أفراد مياا اطبحػث يعػ افف طػف 3في بيف طف اطا  ئج اططف حا فع جدفؿ )
يا ففؽ اطط فذط اططعيػ رد طلطايػ س و فيطكػف اف يعػزف ذطػؾ إطػض ا ف ػ ع  نفط الذ

االو لػػ ديا فا طايػػا اطط ػػدهفرة و فولػػا اططلػػ در فاططػػفاد اطعلطيػػا و فا لاػػت هػػذق اطدراذػػا 
 (. 2001) اطربيعع : 0( فدراذا  1998طع دراذا ) ا طيرد : 
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 ثالثا; قياس الثقة بالنفس لدى طمبة الجامعة ;
( فاطط فذػػػط 12786( اف اطط فذػػػط اطحذػػػ بع  فػػػراد اطعياػػػا )4) يف ػػػض جػػػدفؿ

( فاطايطػػػا اط  ئيػػػا اططحذػػػػفبا 1182675( فدرجػػػا االاحػػػراؼ اططعيػػػػ رد )102اطاظػػػرد )
( فاط ع  بيف اف طذ فف اطثاا 0805( فهع داطا إحل ئي  ماد طذ فف دالطا )138260)

 ( .2000دراذا ) اطرك بع :طع  ب طالس ايج بي  طدف طلبا اطج طعا فا لات هذق اطدراذا
 (4جدفؿ )

 اطط فذط اطحذ بع فاطط فذط اطاظرد فاطايطا اط  ئيا  فراد اطعياا ملض طاي س اطثاا ب طالس
المتوسط 
 الحسابي

المتوسط 
 النظري

االنحراف 
 المعياري

القيمة التائية 
 المحسوبة

 مستوى داللة

00486 020 008064, 038062 282, 

 بين الضغوط النفسية والثقة بالنفس لدى طمبة الجامعة .رابعا; قياس العالقة 
فططعرفػػػػا فيطػػػػ  اذا ك اػػػػت هاػػػػ ؾ مهوػػػػا بػػػػيف ط نيػػػػرد اطدراذػػػػا و وػػػػ ـ اطب حػػػػث 

( فاطايطػػػػا اط  ئيػػػػا 0842ب ذػػػػ  داـ طع طػػػػؿ ار بػػػػ ط بيرذػػػػفف طكمػػػػؼ اطعهوػػػػا فوػػػػد بلػػػػ  )
 ئي  بػيف ( فوػد أظهػرت هػذق اطا يجػا فجػفد مهوػا ار ب طيػ  داطػا إحلػ3895اططحذفبا )

 ( يف ض ذطؾ .5( فجدفؿ )0805اطط نيريف ماد طذ فف دالطا )
 (5جدفؿ )

طع طؿ االر ب ط فاطايطا اط  ئيا فاطايطا اطجدفطيا فطذ فف اطدالطا بيف اط نفط اطالذيا 
 فاطثاا ب طالس

 مستوى الداللة القيمة الجدولية القيمة التائية المحسوبة معامل االرتباط

2810 38,, 0822 282, 

فيعػػػزف ذطػػػؾ اطػػػض اف طلبػػػا اطج طعػػػا هػػػـ فػػػع طرحلػػػا اططراهاػػػا اطط ػػػأ رة فهػػػذق 
اططرحلا  كفف م د   وبػؿ طرحلػا اطرمػد ف حطػؿ اططذػؤفطيا فطفاجهػا اط ػنفط اطط  للػاو 
فهػػذق اطا يجػػا  ؤكػػد ملػػض   ػػرفرة ف ػػع مهجػػ ت آايػػا ططفاجهػػا اططمػػ كؿ اط ػػع  مػػكؿ 

طج طعػػا فذػػبب ل طلاػػدااهـ ثاػػ هـ بأالذػػهـ  ػػنفط  الذػػيا  رهػػؽ اططاظفطػػا اطالذػػيا ططلبػػا ا
 فمدـ اطادرة ملض طفاجها اططم كؿ فاط حدي ت اط ع  فاجههـ .

 
 

   

 

 الضعوط النغسيظ وعالقتؼا 
 بالثػظ بالنغس لدى طلبظ الجامطظ

 م. م. حسام محمود صبار
  3122 كانون األول  (:) الطدد

  622 

 

 الفراهيدي آداب جملة

 االستنتاجات :
يع اع اططلبا طف  نفط الذيا ط  للػا ) أذػريا و اج ط ميػا و او لػ ديا و أطايػا  -1

 و م طليا (.
 ي ط ع اططلبا بطذ فف طابفؿ طف اطثاا ب طالس . -2
 إحل ئيا فع درجا اط نفط اطالذيا فاطثاا ب طالس . فجفد مهوا ذات دالطا -3

 انتىصيات
 ف ض طراكز إرم ديا ط اديـ اط دط ت اط ربفيا فاطالذيا طلطلبا . -1
ماػػػػد اػػػػدفات فطاػػػػ ءات إرمػػػػ ديا جط ميػػػػا دا ػػػػؿ اطج طعػػػػا و  طػػػػرح فيهػػػػ  طمػػػػ كؿ  -2

 ف نفط ت اططلبا أط ـ هيئا إرم د ط  لا .
 لطيا اطحديثا . زفيد اططك ب ت ب ططل در فاططجهت اطع -3
 زي دة االه ط ـ ب  وذ ـ اطدا ليا ططلبا اطج طعا . -4

 املقرتحات 
إجراء دراذ ت أ ػرف طمػ بها حػفؿ اط ػنفط اطالذػيا فربطهػ  بط نيػرات اج ط ميػا  -1

فالذػػػيا طثػػػؿ طلهػػػـف اطػػػذات و اط كيػػػؼ االج طػػػ مع و ذػػػط ت اطم لػػػيا فاطلػػػحا 
 اطالذيا .

 ػػػنفط اطالذػػػيا اط ػػػع ي عػػػرض طهػػػ  باػػػ ء بػػػراطج إرمػػػ ديا فمهجيػػػا ط لػػػض حػػػدة اط -2
 اططلبا .
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 املصادر :
و دار اططػػػػرين طلامػػػػر و  أسااااس عماااام الاااانفس( : 1987إبػػػػراهيـ و مبػػػػد اطذػػػػ  ر ) -1

 اطري ض .
و  2وط 1و ط عماام الاانفس التربااوي( : 1998أبػػف جػػ دف و لػػ طض طحطػػد ملػػع ) -2

 دار اططيذرة طلامر فاططب ما فاط فزيع فاططب ما و مط ف ا ردف .
 2و  ط نظريات اإلرشاد والتوجيو الترباوي( : 1988ذه ـ درفيش ) أبف مطيا و -3

 و ططبعا اطا دذيا .
( : اطثاػا بػ طالس و دار اطاه ػا طلطب مػا فاطامػر 1978أذعد و يفذػؼ طي  ئيػؿ ) -4

 و اطا هرة .
باااااالنفس وعالقتياااااا بتعماااااق ( : اطثاػػػػػا 2006اطبيػػػػ  ع و طح ذػػػػػف أحطػػػػػد حذػػػػػيف ) -5

و ج طعػػػػا اططفلػػػػؿ )رذػػػػ طا ط جذػػػػ ير غيػػػػر  و كليػػػػا اط ربيػػػػا المااااراىقين بوالاااادييم
 طامفرة( و اطعراؽ .

اثااار برناااامج تعميماااي لرفاااع الاااروح ( : 2004اطبيروػػػدار و  اهيػػػد مػػػ دؿ ف  ػػػؿ ) -6
و كليػا اط ربيػا  المعنوية لدى طالب كمية  التربياة الرياضاية فاي جامعاة الموصال

 )أطرفحا دك فراق غير طامفرة ( و اطعراؽ .
و طك بػػا دار اطثا فػػػا  1و طالااانفس االجتمااااعي  عمااام( : 2004جػػ بر و جػػفدت ) -7

 طلامر فاط فزيع و مط ف و ا ردف .
و  عريػػػب أاطػػػفاف  اإلجيااااد أسااابابو وعالجاااو( : 1997جػػػ ف و باج طػػػ ف ذػػػ فرة ) -8

 اطه مـ مفيدات و بيرفت و طبا ف .
و كليػا اط ربيػا و ج طعػا طاطػ   الموىاوبين( : 2000جلجؿ و الرة مبد اططجيد ) -9

 ا و اطعراؽ.و طك با اطاه 
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و دار اطرمػيد  التعميم والتنمياة االقتصاادية( : 1981اطحبيب ف طلدؽ جطيؿ ) -10
 و بنداد .

 الموسوعة المختصرة في عمم النفس والطب العقماي( : 1994اط فطع و فطػيـ ) -11
 و اطا هرة و دار اططع رؼ و طلر .1و ط

الضاااغوط النفساااية وعالقتياااا بالتحصاااايل ( : 2001اطربيعػػػع و ف  ػػػؿ جبػػػ ر ) -12
و كليػػا اط ربيػػا ابػػف اطهيػػثـ و ج طعػػا بنػػداد  الدراسااي لاادى طمبااة الدراسااات العميااا

 )رذ طا ط جذ ير غير طامفرة(  و اطعراؽ .
مساااتوى الطماااوح وعالقتاااو بالثقاااة ( : 2000اطركػػػ بع و ا ػػػ ؿ مبػػػد اطحذػػػف ) -13

و )رذػػ طا ط جذػػ ير  بااالنفس لاادى طمبااة كميااة التربيااة فااي جامعااة المستنصاارية
 طعراؽ .غير طامفرة ( . ا

و دار  1و ط عماااام الاااانفس التربااااوي( : 1991االزيرجػػػػ فد و ف  ػػػػؿ طحذػػػػف ) -14
 اطك ب طلطب ما فاطامر و ج طعا اططفلؿ و اطعراؽ .

الضغوط النفساية وعالقتياا بالرضاا الميناي ( : 2000اطزبيدد و ك طؿ ملػفاف ) -15
و كليػػػا اآلداب  والصااحة النفساااية لااادى أعضااااء ىيئاااة التااادريس فاااي الجامعاااة

 اد )أطرفحا دك فراق غير طامفرة( و اطعراؽ .ج طعا بند
و دار اطلكػر نظرياات اإلرشااد والعاالج النفساي ( : 1998اطزيفد و ا در فهطع ) -16

 و مط ف .
الضغوط النفسية التي يتعرض ليا المراىق ( : 1994اطذلط اع و ا جض كريـ ) -17

 و كليػػػا اط ربيػػػا و ج طعػػػا بنػػػداد والعراقاااي م ومفياااوم الاااذات ومركاااز السااايطرة 
 )أطرفحا دك فراق غير طامفرة ( و اطعراؽ .
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األفكاااار الالعقالنياااة لااادى طمباااة الجامعاااات ( : 1995مػػػفبر ومبػػػدا) طػػػ هر) -18
و كليػػا اط ربيػػا و اطج طعػػا وعالقتيااا بالضااغوط النفسااية وأساااليب التعاماال معيااا 

 اططذ الريا و )أطرفحا دك فراق غير طامفرة ( و اطعراؽ .
و اططك بػػا اطع طػػا  فمساافة التربيااة االسااالمية:  (1988اطمػػيب اع و مطػػر طحطػػد ) -19

 طلامر فاط فزيع و طرابلس .
قياااس الضااغوط النفسااية ( : 1997اطعجيلػػع و لػػب ح حذػػيف فحكطػػت اطحلػػف ) -20

و كليػػا اط ربيػػا و ابػػف رمػػد و ج طعػػا  التااي يتعاارض ليااا التالميااذ بطيئااوا الااتعمم
 بنداد )رذ طا ط جذ ير غير طامفرة ( و اطعراؽ .

و دار اطلكػػر طلطب مػػا  تربيااة المااراىقين( : 2000د مبػػد اطػػرحطف )مػػدس و طحطػػ -21
 فاطامر و اطا هرة.

ضغوط الحياة وأساليب مواجيتيا م الصحة النفسية ( : 2000ملع و مذكر ) -22
 و دار اطك ب اطحديث و اطا هرة .والبدنية في عصر التوتر والقمق 

تطاااوير التعمااايم الدراساااات العمياااا وأثرىاااا فاااي ( : 1999اطعاػػػ د و طجػػػذاب بػػػدر ) -23
ابػف  -و بحػث طامػفر و طجلػا ا ذػ  ذ و كليػا اط ربيػا  العالي في الوطن العربي

 ( و اطعراؽ.2( اطجزء)15رمد و ج طعا بنداد و اطعدد)
عالقاة الضاغوط والتعامال معياا بالخصاائ  ( : 1995انط رة و اذعد مريؼ ) -24

جااة الضااغوط بناااء برنااامج أرشااادي لمعالو كليػػا  العصااابية لاادى طمبااة الجامعااة
اط ربيػػػا و اطج طعػػػا اططذ الػػػريا النفساااية التاااي يتعااارض لياااا طمباااة الجامعاااة 

 )أطرفحا دك فراق غير طامفرة ( اطعراؽ .
الضاااغوط الااانفس اجتماعياااة واالكتئااااب ( : 1993اططحػػػ رب و ا لػػػر إبػػػراهيـ ) -25

و طجلػا دراذػ ت الذػيا و وبعض جوانب المناعة عند اإلنسان م تحميال جمعاي 
 ابطا ا  ل ئييف اطالذييف و اطا هرة .مدد يفايف و ر 
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بناء برنامج أرشادي لمعالجة الضاغوط ( : 2000اططدرس و را  طففؽ طحطفد ) -26
ابػػف رمػػد و ج طعػػا  -و كليػػا اط ربيػػا  النفسااية التااي يتعاارض ليااا طمبااة الجامعااة

 بنداد ) رذ طا ط جذ ير غير طامفرة( و اطعراؽ .
لدى العاممين في مجال الخدمة الضغوط النفسية ( : 1998اططفذفد و حذف ) -27

 ( و ج طعا اطكفيت .12( و طجلد)47و اططجلا اط ربفيا و اطعدد)النفسية 
الضااغوط النفسااية التااي يتعاارض ليااا ( : 1998االطيػػرد و احطػػد ملػػع طحطػػد ) -28

و كليػػػا اط ربيػػػا ف اطج طعػػػا طمباااة جامعاااة تعاااز وعالقتياااا بتحصااايميم الدراساااي 
 امفرة( و اطعراؽ .اططذ الريا و )رذ طا ط جذ ير غير ط

الثقاااة باااالنفس والتكياااف االجتمااااعي ( :1999اطاعيطػػػع و طيلػػػع احطػػػد مػػػزت ) -29
و كليػا  المدرسي والتحصيل الدراسي لألطفال المساء الييم وغير المساء الييم

 ابف رمد و ج طعا بنداد و )أطرفحا دك فراق غير طامفرة( و اطعراؽ . –اط ربيا 
30- Adams , E. (1999) : Vocational Teacher stress and Internal 

characteristics, Journal of vocational and technical 

Education . vol .  16, no.1. pp 1-14 . 

31- Charles , w . k . et all ( 1987) : Academic stress among 

Early and maid a dissents in England and united states , 

psychological . Abst . 
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 (1طلحؽ )
 طاي س اط نفط اطالذيا بلفر   اطاه ئيا

 الفقرات ت
تنطبق 
عمي 
 دائما

تنطبق 
عمي 
 أحيانا

ال تنطبق 
 عمي

     علاع اطمديد بأفراد أذر ع 1
    اطبعد مف ا هؿ طنرض اطدراذا 2

    كثرة اططم كؿ فع م ئل ع 3

م طا اطع ئلا 4      حطلع ططذؤفطيا فا 

    طلزفاج طف ا و رب علب أفراد م ئل ع  5

    االط زاـ بفوت طحدد فع اطعفدة إطض اطبيت 6

مػػػػػػػدـ طمػػػػػػػ رك ع أفػػػػػػػراد اطع ئلػػػػػػػا فػػػػػػػع اطذػػػػػػػلرات  7
 فاططا ذب ت

   

8 
إلػػػػ با احػػػػد أ ػػػػف ع  بطػػػػرض طػػػػزطف أف م هػػػػا 

    جذطيا

     حطلع طذؤفطيا م ئل ع 9

    طا بلا اطنرب ء 10

    فف ة وريب مزيز 11
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12 
ماػػد ا وػػ رب بػػدال طػػف اطاذػػـ ا ػػطرارد طلذػػكف 

    اطدا لع

     ذبب طع لراح ع إحراج  طع اآل ريف 13

    اطظهفر بطظهر حذف أط ـ اآل ريف 14

    االب ع د مف ا لدو ء 15

     د ؿ اآل ريف فع  حديد طظهرد فذلفكع 16

17 
اطػػػػزطيهت  – ػػػػف ر اطعهوػػػػا طػػػػع بعػػػػض اطػػػػزطهء 

    بذبب اططا فذا اطدراذيا

    أمعر ب الر ي ح ماد طح دث ع اطجاس اآل ر 18

19 
ولػػػػا اططلػػػػ در اطط ػػػػففرة ط لبيػػػػا ح جػػػػ ت اطبحػػػػث 

 اطعلطع
   

مػػػدـ مداطػػػا بعػػػض اططدرذػػػيف فػػػع اط ع طػػػؿ طػػػع  20
 اططلبا

   

    طذ لزط ت اطكليا ال  مجع ملض اطدراذا 21
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 اطلارات ت
 اطبؽ 
ملع 
 دائط 

 اطبؽ 
ملع 
 أحي ا 

ال 
 اطبؽ 
 ملع

    مدـ االذ ل دة طف اطمه دة بعد اط  رج 22

    ولا اط دريذييف اططؤهليف طل دريس فانمراؼ 23

24 
ولا اططفاد اطدراذيا اطعلطيا طا راا ب ططفاد 

 اطاظريا
   

    لعفبا اطحلفؿ ملض طف فم ت اطبحفث 25

26 
ذلر بعض اط دريذييف ف رؾ اطط طب فع 

 طا لؼ اططريؽ
   

 طب حريا فع ا  ي ر مدـ إمط ء اطط 27
 اطبحفث

   

28 
أ مض طف مدـ  طكاع طف إكط ؿ دراذ ع 

    ط عؼ ح ط ع االو ل ديا

    مدـ اطحلفؿ ملض دمـ ط دد طف اطكليا 29
     حطؿ أذر ع طلرفؼ دراذ ع 30
    طحدفديا اطد ؿ اطمهرد طألذرة 31

32 
لعفبا  ففير اطط طلب ت اطط طيا نكط ؿ 

    اطدراذا

    ر ل ع أذع ر اططهبسا 33
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34 
ار ل ع أذع ر اطك ب يحفؿ دفف اطهمع 

    ملض اططعرفا اطعلطيا

     ك طيؼ اطزفاج 35
    معفرد ب ططلؿ فاط طفؿ 36
    كثرة انل با ب طزك ـ 37
    ا رؽ اططذ طر فا طراب ت اطاـف 38
    مادط   فاجهاع طمكلا أم اع طف اطلداع 39
    ض طزطفإل ب ع بطر  40
     ا  باع ح الت اذي ف كثيرة 41
    اط أ أة فع اطاطؽ 42
    ذفء اطح طا اطلحيا اطع طا 43
     أ ر اطزفاج مف بايا ان فة فا  فات 44

45 
اط ردد فع اط عبير مف اططم مر  ج ق اطجاس 

 اآل ر
   

    كبت ا طفر اطع طليا 46
    اطا س معفرد ب ا ه ء اطعالر اططيب بيف 47

48 
اط حرج طف طرح اططمكهت اطع طليا أط ـ 

 اآل ريف
   

مرفط اطزفاج   عؼ فرص اطحلفؿ ملض  49
    اطزفج اططا ذب

   مريكا  – د ؿ ا ذرة فع ا  ي ر مريؾ  50
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 اطحي ة

 عؼ اطادرة ملض جذب أف اا ب ق أفراد  51
 اطجاس اآل ر

   

     عؼ اطثاا بأفراد اطجاس اآل ر 52
    اط فؼ فاطالؽ طف اططذ ابؿ 53
    أمعر ب ط يؽ بذبب بعدد مف ا هؿ 54
     عؼ اطادرة ملض ا   ذ اطارار 55

معفرد بعدـ االذ ارار فاطراحا طعدـ ف فح  56
 طذ ابلع

   

    اطح جا إطض اطعطؼ فاطحا ف 57
    اطن ب   ل  ا ذب ب 58
    اط هؾ اطثاا اطع طيا ب طالس 59
       يؽ ب طجف اططزدحـأ 60
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 طاي س اطثاا ب طالس بلفر   اطاه ئيا

 اطلارات ت
 اطبؽ 
ملع 
 دائط 

 اطبؽ 
ملع 
 أحي ا 

ال  اطبؽ 
 ملع

    أ ابؿ اطال ئض طف اآل ريف 1

2 
أمعر بأف ودر ع فع اط أثير ملض 

    اآل ريف  عيلا

    أ   يؽ مادط  يهحظاع أحد اطا س 3
    ثير فع اآل ريفطع اطادرة ملض اط أ 4
    أهرب طف طرح أفك رد ملض أآل ريف 5

6 
  عؼ وف ع إذا ا  لؼ رأيع طع رأد 

    اآل ريف

    أمعر بأاع أف ؿ طف اآل ريف 8
    أا فس اآل ريف بافة 9
    أح فؿ اف أذ ليد طف  برات اآل ريف 10

11 
أفاج  اططفاوؼ االج ط ميا أي  ك ف 

    افمه  دفف  ردد

12 
أغير رأيع بذرما مادط  يع ر   

 اآل رفف
   

طع اطادرة ملض طرح أفك رد أط ـ  13
 اآل ريف
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14 
أ  ؼ اف ام رؼ  هلع مادط  ار كب 

     طأ ط 

15 
أحس ب ط جؿ مادط  أزفر أورب ئع 

 فحدد
   

    طع اطادرة فع إوا ع اآل ريف 16
    اذ طيع  فليؿ أفك رد طآل ريف 17

18 
جلس فحدد مادط  أجد أف ؿ اف ا

 أا ذ  غرب ء فع بي ا 
   

أا  ط أكد طف ودر ع ملض كذب ثاا  19
 اآل ريف

   

    ار بؾ ماد طفاجها اطنرب ء 20

اغ ب حيف أفاج  ب طرفض طف  21
 اآل ريف

   

    أجد لعفبا فع اط ل مؿ طع اآل ريف 22
    يلجأ إطع زطهئع فع حؿ طمكه هـ 23
    بع كثيراألدو ئع يثافف  24
    اذ طيع  حايؽ أهدافع رغـ لعفب ه  25
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 اطلارات ت
 اطبؽ 
ملع 
 دائط 

 اطبؽ 
ملع 
 أحي ا 

ال 
 اطبؽ 
 ملع

    أمعر إاع اوؿ ودرة طف زطهئع 26

27 
أ فوع اطاج ح فع طعظـ ا مط ؿ اط ع 

 أوفـ به 
   

    امعر ب ف ألدو ئع ي ه طذفف ملع 28
    فع حلؿ طدرذعأ طاض اف اطاع كلطا  29

30 
أف ؿ اف ال ارفع يدد فع اطلؼ ح ض 

 مادط  امرؼ اطجفاب
   

    كثيرا ط  يطلب طاع ألدو ئع طذ مد هـ 31

ال ا جؿ طف ألدو ئع طهط  ك ات  32
 طهبذع بذيطا

   

    أ   يؽ مادط  يعرؼ ألدو ئع بأ ط ئع 33

أ ردد فع أ ب ر ا ذ  ذ بعدـ فهطع  34
 طلدرس

   

35 
ذ طيع اط نلب ملض اططم كؿ اط ع ا

     ع ر اع

36 
أمعر ب ط عؼ مادط   فاجهاع طمكلا 

 دراذيا
   

    أا وش اآل ريف بجرأة 37
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    اذ طيع  حايؽ أهدافع رغـ لعفب ه  38
    أطلع فع اططذ ابؿ  عيؼ 39
    أ فوع اطلمؿ فع ابذط ا مي ء 40
    عاط لؾ اطادرة اطك فيا طلدف ع مف حافو 41
    أف ؿ ا  ي ر اح ي ج  ع بالذع 42
    امعر ب طر   مف أفع طع فذلفكع 43
    امعر بأف أهلع ال يا اعفف ب رائع 44
    أمبر مف آرائع بحريا   طا 45

46 
ألطت حيف يذ هزئ اآل رفف طف 

    حديثع

    أمعر ب  طف طف اآل ريف 47
    ام طد ملض الذع 48
    ا اططفاوؼ بطلرددأ ردد فع  جرب 49

50 
ي طرب لف ع ماد اط حدث أط ـ 

    اآل ريف

 

 
 

   

 

 الضعوط النغسيظ وعالقتؼا 
 بالثػظ بالنغس لدى طلبظ الجامطظ

 م. م. حسام محمود صبار
  3122 كانون األول  (:) الطدد

  622 

 

 الفراهيدي آداب جملة

Abstract 
the term ((psychology stress)) which used widely in 

psychology and psychology medicine has interested by 
psychologists, because this stress make many physiologic and 
psycho logic troubles that affect , worry the human and make 
him loosing self – confidence if they be more than natural levels. 
this research aims to discover the levels of psycho logic stress 
and self – confidence levels and to discover the relationship 
between these  two variable . among a Sample of education 
College pupils . the Sample  of the research was (75) pupils . 

the researchers Constructed a measure for psychologic  
stress as a main part of the basic requiremints of the research , 
this measure was built from (64) items . it had been verified  for 
the face validity of the measure by reviewing it to some referee , 
then to Calculate the correlation coefficient between every item 
with the main measure then the  measure be built of (60)  item 
after eliminating (4) items that of weak correlation then we 
calculate the stabilization of the measure by retesting method  
that it was (0,88) which  was a good result. this was for the first 
variable . the second variable the researchers adopted the 
measure of self – confidence that was prepared by ((al bayaty 
:2006)) and the researchers showed it to some referees to extract 
the external Sincere and face validity. then the stabilization 
Coefficient was (0,81) which was a good result . 

then the researcher applied the two variables to the basic 
sample , and after managing the questionnaire form , they treated 
the information by t.test and Correlation Coefficient , then the 
researcher Concluded the following results : 
1- the psychologic stress among the university pupils is very high. 
2- the Self – confidence is positive . 
3- there is statistic relationship between the two research 

variables . 
then the research Contained  some Conclusion and 

recommendations . 
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 دور السينوغرافيا يف مسرح الطفل
 مسرحية )لنبتسم( أمنوذجا  

 ن                                       زيــــــــــــد ســـــــالم سليمـــــــــانم. م. 
                 جامعـــــا / ـــــدادن كليـــــا الفنـــــون الجميلـــــا     

 ن
 ملخص البحث

عفي مفػػػض ااه الػػػ  مػػػ و  اعتمػػػ في بػػػا هذافػػػي اػػػضا توطلطػػػي  ا ػػػذي    لػػػي ب  ػػػ
مفه لي ذي افي مف و اه تعرلؼ مفه ـ ااسلف غرابلي اذصر اضا اامصط ح مف مفه مه 
ااذقلقػػا  ػػمف مفيالمػػه اامتعير ػػ   اذليفػػي  اامتقيرهػػ  اذليفػػي اوػػر    مػػي تطر فػػي بػػا 
ااهذػػع عػػف ااملػػ  ااسػػلف غرابلي   ظيمفهػػي بػػا مسػػر  ااطفػػؿ ه صػػفهي مػػي   تتعيمػػؿ مػػ  

 مشيا  تتقيط  بله عفيصر ع   مف إ يء    ل  ر  م سلقى  مؤارات م يؿ هصري 
ص تل   ازليء    مف ا ؿ تق لـ عرض اميـ اامشيا لف  تهلم  اا   اامفيسػ  ا عػرض 

 اته غ اامسرذل  اامست   ااففا اامط    

 
 

   

 

 دور السينوغرافيا 
 فلــرح الطـــفي مس

               م. م. زيد سالم سليمان
  3122 كانون األول  (9) العدد

  033 

 

 الفراهيذي آداب جملة

 انفصم األول
 اإلطار املُهجٍ

 -يشكهت انبذث واحلاجت انُه:
لفط ي ع ى  م ػ  مػف ااففػ ف  اامعػيرؼ  اػ   إف اافف اامسرذا بف  يمـ هضاته

مػػػ  ضاػػػؾ و صػػػ   هػػػ   ااففػػػيفلف  ااففلػػػلف  ػػػؿ مػػػف م  عػػػه  ذسػػػ  اوتصيصػػػه  اػػػـ 
هيتصػػيؿ مهيشػػر بلمػػي هلػػفهـ عتػػرهطهـ ع  ػػ  ت يمػػؿ  تفػػيغـ مسػػتمر  مػػ  ااموػػر    اػػ  
اامذ راالسػػػيس ااػػػضي تعمػػػؿ ذ اػػػه اػػػضت اام م عػػػ  ااموتصػػػ  هيفسػػػ يـ  فتػػػي  عػػػرض 

هياشم ال   االه اعع مف اضا اامفط ػؽ  لت ػح افػي اف اافػف اامسػرذا اػ  مسرذا لتسـ 
بػػف وي ػػ  الوتصيصػػيت عػػ    ػػيءت فتل ػػ  ااتقػػ ـ االاػػا  اات ف ػػ  ا ع مػػف هػػلف اػػضت 
االوتصيصيت ااتا تؤاؼ اافف اامسرذا مي ت لؼ ا مسر   لمػي   ميالػ   بفلػ   تقفلػ  

ااعػػػػرض اال   اػػػػا عفصػػػػر تعمػػػػؿ ع ػػػػى شػػػػ  افتهػػػػيت اامت قػػػػا ااصػػػػ لر امتيهعػػػػ  سػػػػليؽ 
ااسلف غرابلي  ع ى اضا األسيس فر  إف اامل  ااسلف غرابلي با مسػر  ااطفػؿ ت مػف بػا 
تيالراػػي اا هلػػر ع ػػى اا مهػػ ر ااصػػ ير ع اعػػؿ االطفػػيؿ اػػـ اافمػػ  اال اػػر ذرصػػي ع ػػى 

 مشيا   اضت ااتقيف  اتتمت  افظيراـ  لشهع ا ذي يتهـ ااففسل   ااض  ل   اا ميال  
ع ػى اا ظلفػ  ااتػا ت ػط   ههػي ااسػلف غرابلي بػا مسػر  ااطفػؿ شػعر  ا    ؼ 

ااهيذػػع هياملػػ  اػػضا اام  ػػ ع ااػػضي لتط ػػ  ا ػػراء  راسػػ ع مف ا ػػؿ ضاػػؾ ذػػ   ااهيذػػع 
 عف اف هذاه  يالتا:

 "دور انسُُىغزافُا يف يسزح انطفم"
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 -أهًُت انبذث:
 -:تتجمى أهمية البحث في

ا لمػػػػػيرس مفتسػػػػػه اي  اع ػػػػػيؤاي ااعمػػػػػؿ إبػػػػػي   اامؤسسػػػػػيت ااتع لملػػػػػ   ااففلػػػػػ  ااتػػػػػ -1
 اامسرذا 

 ااتميمه همرذ   ااطف ا  ااتا ت   اهف  هفيء إفسيف اامستقهؿ  -2

 تط لر اا  اف  ااففل   ااتقفل  با مسر  ااطفؿ  -3
 -هدف انبذث:

 في مسرح الطفل.ودالالتها  السينوغرافيا  وظيفة ومفهومالتعرف عمى 
 -ددود انبذث:

  ااهذػععاي ع ػى   ر ااسػلف غرابلي بػا مسػر  توتصر ذ    ااهذػع ع ػى مػي 
ااطفؿ  اوتلير مسرذل )افهتسـ(  ػنفم ض  اهػضت اا راسػ  مػ  مراعػي  ااوصػيمص ااعمرلػ  

(  اػػ  سػػف مرذ ػػ  اا راسػػ  االهت املػػ  بػػا اامػػ ارس 12-6ا مت قػػلف مػػف األطفػػيؿ هعمػػر)
 ااعرا ل  

 -حتدَد املصطهذاث:
 انسُُىغزافُا

ع ـ اامفظرل  ااػضي لهذػع بػا ميالػ   ػؿ مػيع ى وشػه   عربهي ) ميؿ عل ( "ب سف -ا
  (1)اامسر "

 لعربهػػػي اصػػػػط ذي ) ميرسػػػلؿ برلػػػػ  بػػػ ف ( " صػػػػليغ  تصػػػ لر  تففلػػػػض تصػػػػملـ  - 
  (3)ا  " بف تفسلؽ ااف يء اامسرذا"  (2)اام يف ع ااعرض"

  (4) لصفهي )اا ه ري( "ا طير ااتش ل ا ااضي لعلش بله اافص اا راما" - 
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 اإلجزائٍ: انتعزَف
تقفلػػ  تتط ػػ  ا عػػ ا   اات ػػ لف بػػا اام ػػيالت ااففلػػ   –ااسػػلف غرابلي مػػي   بفلػػ  

 اا ميالػػػػ   ااتقفلػػػػ   ااففػػػػ ف اا راملػػػػ   اصػػػػ اهي  بفػػػػ ف ااعػػػػرض  عفيصػػػػرت   ف إامػػػػيؿ 
 اا يف  األ ها ا فص ص ااقيه   ا ت سل   ااتشولص 
 انفصم انثاٍَ
 اإلطار انُظزٌ

 تهايفهىو انسُُىغزافُا وأهًُ
لع  االرتهيط هلف ااسلف غرابلي  هقل  ااعفيصر االور  اامؤسسػ  اامذػ   اا ذلػ  
عهػػػػػر ااعصػػػػػ ر امفه مهػػػػػي ع هػػػػػيارغـ مػػػػػف اف   هػػػػػيت اافظػػػػػر االػػػػػه مػػػػػف طػػػػػرؼ اافقػػػػػي  
 اامؤرولفعضاػػؾ اف االوػػرا   ػػيف  اللػػزاؿ لذػػي ا  لؤاػػع اافراغػػيت  االمي فعممػػي  ػػيف 

ف غرابلي ااقػػػيمـ ع ػػػى )بػػػف اازوربػػػ (  اػػػضا عػػػيم  مهمػػػي بػػػا مػػػل   اامفهػػػـ  اال ؿ ا سػػػل
"إف   مػػػ  سػػػلف غرابلي   مػػػ    لمػػػ  ف ػػػ اي اػػػ   االغرلػػػؽ )*(ميلؤ ػػػ ت ميرسػػػلؿ برلػػػ  بػػػ ف

  اضا عػػ في ااػػى اصػػؿ اا  مػػ  ف ػػ  (5) اار مػػيف  مػػي اسػػتعم هي معمػػيرل  عصػػر اافه ػػ "
 LA) ػػض راي بػػا تػػيرل  اافػػف اامسػػرذا اال فػػيفا عاض اشػػػتقت   مػػ  سػػلف غرابلي مػػف 

SKENOGRAPHIA)   تعفػػػػػػػػا هيا  ػػػػػػػػػ  اال فيفلػػػػػػػػػ  اازوربػػػػػػػػػ  اي ت ملػػػػػػػػػؿ  ا هػػػػػػػػػ 
 (6)هػػيا اف مرسػػ م عذلع  ػػيف اامسػػر  ولمػػ  ا    وػػي مػػف ااوشػػ  (SKENE)اامسػػر 

 اعؿ  ؿ اضت ااتط رات ااتا عيشهي اضا اامفهـ   مي رابقهػي مػف ت لػرات ت عػؿ اامعفػى 
 ف ضاػؾ لهقػى مترهطػي  هػيالوت ؼ اا  ل  ا سلف غرابلي  مفه مهي ليوض تشػعهيت متعػ   عا

بػػا  ذػػ   اا ظػػيمؼ  شػػم التهي بػػا هعػػض األذلػػيفع إض اف ااذػػ لع اصػػهح لر ػػز  لهػػتـ 
هياف ػػيء ااسػػلف غرابا عفػػ  ااػػهعض ااػػضي   ػػ  تعرلفػػه ع ػػى اسػػيس افػػه ب ػػيء لت ػػمف 
ااف يءاامسػػػػرذا   اا مه رعهذلػػػػع لت ػػػػ   مػػػػف وػػػػ ؿ ااع  ػػػػ  اام  ػػػػ    هػػػػلف اػػػػضلف 
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ق  ااتػا تفظػر ههػي ااقيعػ  ااػى ااوشػه   هياطرلقػ  ااتػا تعػ اي ااوشػه  ااف يملف  هياطرل
ا قيع   هػػػػضاؾ تسػػػػعى ااسػػػػلف غرابلي ااػػػػى تيسػػػػلس ع  ػػػػ  م يفلػػػػ   هصػػػػرل  هػػػػلف ااػػػػ رامي 
 اامسػػر   هػػلف اامشػػيا ع اضاؾ اصػػهح اتصػػيؿ ااسػػلف غرابلي  فػػف  ػػيم  ا ففػػ ف  ااذػػرؼ 

 ؼ اػضت ااتقفلػيت  اامهػف مػف ا ػؿ االور  امرا ا ل ا همي افهػي تسػتم      اػي مػف اوػت
و ؽ تص رات امي ال  ااعرض اامسرذا ا  اف يءات اافر   عم ميع هؿ  لضا  ع   
مف ااهيذالف با اضا اام يؿ ااى ت سل  مفهـ  ااسلف غرابلي فذ  م يالت اور  تتصؿ 
همػػػػػػي لم ػػػػػػف اف لذػػػػػػ ع ع ػػػػػػى اي ب ػػػػػػيء العػػػػػػي   اسػػػػػػت  اه  ت ظلفػػػػػػه ت ظلفػػػػػػي بفلػػػػػػي 

اوػػػػر  صػػػػليغ  تصػػػػ رات عمرافلػػػػ  موت فػػػػ   هػػػػضاؾ لم ػػػػف ااػػػػير  مسػػػػيا     لػػػػ اع اعتمي 
ااسلف غرابلي با ب يءات    تعي  صليغتهي  ت ظلفهي  يامعػيرض ا  ااموػيزف اض ل فػا 
مػػػا  اف تت لػػػر  ظلفػػػ  موػػػزف ا  ه ػػػيم  ااػػػى ب ػػػيء عػػػرض  تػػػ  ا  اهت ػػػيرات ذتػػػى 

يت  الػػػػػر  تطػػػػػر  ب ػػػػػر  ااتصػػػػػ ر ااسػػػػػلف غرابا  مػػػػػي لم ػػػػػف اف تشػػػػػم ه مػػػػػف اوتصيصػػػػػ
 متفرعػػػ ع اعؿ ا ؿ مػػػف فهػػػه اهػػػضا اامفهػػػـ  اا  لػػػ   ذػػػي ؿ تهسػػػلط مفهػػػـ  ااسػػػلف غرابلي 
"ميرسػػلؿ برلػػ  بػػ ف" ارا  اف ل ػػ   م ػػيالت فشػػيطهي ااتػػا ت ػػي زت عفػػ ت  عفػػ  مؤل لػػه 
تص ر م يف ااعرض  ااتعيمؿ م  ااف يء اامسرذا عف طرلؽ اسػتامير  ػؿ ااعفيصػر 

صػليت ااسػلف غرابلي  مػي ل ع هػي ا اػر تملػزا  تشػعهي  اػ  ااتش ل ل   ااتقفل  إف مف وص  
اامعػػيرؼ  اامهػػيرات هذلػػع  ميتتط هػػه اػػضت اامػػي   مػػف از  ا لػػػػػػػ  ف علػػ  بػػا تع ػػلـ  تع ػػـ

تشػػػ ؿ تف عػػػي  تفػػػر ا بػػػا اات ػػػ لف عألفهػػػي مػػػي   تتعيمػػػؿ مػػػ  اام ػػػيؿ ااهصػػػري  اارؤلػػػ ي 
 لـ عػػػػػػرض امػػػػػػيـ بياتقػػػػػػيط   ػػػػػػيمـ هػػػػػػلف عػػػػػػ   عفيصػػػػػػر  ااتػػػػػػا تتفيعػػػػػػؿ مػػػػػػف ا ػػػػػػؿ تقػػػػػػ

اامشػػػيا لفعاضاؾ اللم ػػػف اف فعػػػزؿ ااسػػػلف غرابلي عػػػف مق مػػػيت ااعػػػرض سػػػ اء  مسػػػرذلي   
ا ػػػػيف اـ را صػػػػي  اـ اذتفيالػػػػي  اـ ا هراالػػػػي     بػػػػ  لم ػػػػف اف لذت لػػػػه مػػػػي ل عػػػػؿ تصػػػػفلؼ 
ااسػػػلف غرابلي ع ػػػى افهػػػي اافػػػف ااػػػضي لوػػػ ـ ااففػػػ ف ا  اافػػػف ااهصػػػري ااػػػضي لع ػػػ  بفػػػ ف 

بهػػا اوتصػػيص تعتمػػ  ع ػػى تقػػيط  اامعػػيرؼ  (7)إعػػ ا  اام ػػيف" اارؤلػػ  عػػف طرلػػؽ "بػػف
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 ااع ػػػػـ  إض لسػػػػت    اامرا ذػػػػ  هػػػػلف اامعػػػػيرؼ ااففلػػػػ   األ هلػػػػ   ااع ملػػػػ   مػػػػي لم ػػػػف اف 
تت مفه  ه صؼ ااسلف غرابلي مي   )بفل  تقفل ( تتط   االع ا   اات ػ لف بػا اام ػيالف 

يرؼ ااتػا لم ػف اف تتفػرع مفهمػي ع ااففا اا مياا  ااتقفا  االط ع ع ػى ااق اعػ   اامعػ
ع لفػػػي اف فصػػػفؼ اامعربػػػػ  ااتػػػا تتط ههػػػي ع ػػػػى  ػػػيفهلف اسيسػػػللف امػػػػي اا يفػػػ  ااففػػػػا 
 لوص  ؿ ميلتع ؽ همهي يء اافف ااتش ل ا  اافف ف اا رامل   اصػ اهي  هففػ ف ااعػرض 
  ف اامػػيؿ اا يفػػ  اال هػػا ا فصػػ ص ااقيه ػػ  ا ت سػػل   ااتشػػولص  ااعػػرض  اا يفػػ  

 ااتقفا 
 اجلاَب انتقٍُ نهسُُىغزافُا:

 اػػػػػ  اا يفػػػػػ  ااػػػػػضي لوػػػػػص ااتعيمػػػػػؿ مػػػػػ  ااف ػػػػػيء  اام ػػػػػيف اف سػػػػػلي  اامػػػػػ ا  
اامسػػػتعم    االسػػػت  ؿ االالتػػػا ااتقفػػػا ا ػػػ ل  ر  عفيصػػػرت  تقفلػػػيت اال ػػػيء  اام  هػػػ  
ع ى اامسر  ا  م يف ااعرض  همػي اف اات ابػؽ هػلف اػضلف اا ػيفهلف لؤسػس اتقفلػ  بفلػ  

مػػي ا  بػػا هعػػض اامراذػػؿ مػػف تػػيرل  ااففػػ ف اا راملػػ  تسػػمل  سػػلف غرابلي اط ػػؽ ع لهػػي  ام
بيف اضا اات اصؿ ا  ااضي  عػؿ مفه مهػي غلػر مذػ    موت فػي   متطػ را  ذلفػي   مت لػرا  

 ذلفي اور 
تعػػػػ  ااسػػػػلف غرابلي رؤلػػػػ   اذػػػػ   مت يم ػػػػ  تشػػػػمؿ عفيصػػػػر ا  ػػػػيء   اامػػػػؤارات 

 ػ ر ت يمػؿ   مهػ ر مصػمملهي  تػ او هـ  ااص تل   اام سػلقى  ااػ ل  ر  االزلػيء هػففس
مػػ  ااموػػر   اامؤاػػؼ او ػػؽ ب ػػيء وػػيص ا عػػرض لفق ػػه مػػف م ػػر  ت سػػل  ااػػفص ااػػى 
اعػػي   و قػػه مػػف   لػػ   اوػػؿ رؤلػػ  تتشػػيهؾ بلهػػي ااففػػ ف ااتشػػ ل ل  مػػ  ااففػػ ف اامسػػرذل  
 ترت ػػز ااسػػلف غرابلي ع ػػى ااتقفلػػ  اامسػػرذل ع با و ػػـ اػػضا ااتطػػ ر اات ف ػػ  ا افتق ػػت 
اػػػضت ااتقفلػػػ  مػػػف   فهػػػي م ػػػر  مػػػؤار مشػػػيرؾ بػػػا ااعػػػرض  معػػػي ف ا تمالػػػؿ ااػػػى رؤلػػػ  
 ميال  ا فص  ااعرض تمت ػؾ ااقػ ر  ع ػى تذ لػؿ اامسػر  ااػى عػياـ سػذري   فسػتطل  
اف فصػػؿ هيامسػػر  ااػػى ابػػيؽ   لػػ   بػػا ظػػؿ ت يمػػؿ ااففػػ ف  ت ذػػ  اارؤلػػ   ااتقفلػػ  مػػ  
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االفسػػػيف بػػػيف ااوطػػػ ط  االاػػػ اف  هع ػػػهي ااهعض  امػػػي  يفػػػت ااعػػػلف اػػػا ا ػػػ   ذػػػ اس
 االذ يـ تتظيبر با هفيء اامسرذل   تهػرز ااملػ  ااسػلف غرابلي بػا ااعػر ض اامسػرذل  
بػػػا تيالراػػػي اا هلػػػر ع ػػػى اا مهػػػ ر  اعػػػؿ االطفػػػيؿ ااصػػػ ير اػػػـ اال اػػػر ذرصػػػي ع ػػػى 
مشيا   اضت ااتقفل  اتمت  افظيراـ هيارؤلػ   لتشػ   ا همتيهعػ  ااعػرض  لشػهع ا ذي ػيتهـ 

اففسػػػػل   ااف رلػػػػ   ااض  لػػػػ   اا ميالػػػػ   تتماؿ مهمػػػػ  ااموػػػػر   ااسػػػػلف غرابا بػػػػا مسػػػػر  ا
ااطفؿ ع ى اا يف  اامرما ه صؼ   رت اامر زي با الصيؿ اامسيا  ااى ضافل  ااطفؿ 
ااضي اللزاؿ با مرذ   غلر  ي ر ع ى اات رل ع عيامه ا  ااعياـ اامرمػا اامذػلط هػه اض 

سػرذل  ع ػى ااعفيصػر اامرملػ  ا اػر مفهػي ع ػى ااعفيصػر لعتم  ااطفػؿ بػا اسػتلعيهه ا م
اات رل ل  " اامسر  ههضا ا ار م مم  األطفيؿ مػف اا سػيمط األور عألفػه ل ػ  امػيمهـ 

بهػػ  لسػػعى  (8)اا  ػػيم   األشػػويص  األب ػػير هشػػ ؿ م سػػ  ع  م م سع مرماع مسػػم ع"
لهلػن اهػي ميتذتػي  ااى ميا  سهؿ  هسلط  لش  افتهياهعبيل  مسرذل  تظؿ في صػ  مػياـ 

مػػػف ذر ػػػ  مسػػػرذل   ااػػػ اف  وطػػػ ط  ا ػػػيء   ازلػػػيء  اذ ػػػيـ ااػػػى  يفػػػ   ػػػهط القػػػيع 
 ذر تهي م  مفيظراي با االطير ااعيـ اهي 

 افػػػي ت مػػػف ااملػػػ  ااسػػػلف غرابلي بػػػا مسػػػر  ااطفػػػؿ بػػػا تهلمػػػ  اا ػػػ  اامفيسػػػ  
ر  ااصػػ لر ا رؤلػ  اته ػغ اامسػػرذل  اامسػت   ااففػا اامط ػػ    عػ ـ ااسػمي  ا  ػػ ع اامتفػ

بػا  امػػر  اام ؿعاػضاؾ تسػػته له اػػضت ااتقفلػيت ااذ لاػػ   ع ػػى ااسػلف غراؼ اف لراعػػا اػػضا 
اا يف  اافطػري ا لػه الف مسػر  ااطفؿ"شػ    مػف اشػ يؿ  ااففػ ف ا فسػيفل  ااتػا تسػهـ 
بػػا ه ػػ ر  ب ػػر ااطفػػؿ  ات يايتػػه  االو  لػػ   اااقيبلػػ   اوػػؿ ااذلػػي  ااعيمػػ   تو ػػؽ بػػا 

هلر   ذسيس  مف ااض ؽ االه اعا اتض ؽ  تذسس مػيا   ملػؿ  مفيسػ  ففسلته  ر    
اشوصػػلته   لف فػػيت ذليتػػه ع ػػى  بػػؽ مراذػػؿ تطػػ رت ااتػػا تػػيتا مػػ  تطػػ ر ااهلمػػ  ااتػػا 

  (9)لعلش  لتذرؾ بلهي"
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 اعػػؿ ااسػػلف غرابلي اػػا  اذػػ   مػػف ااػػـ اػػضت اا سػػيمؿ بػػا تيالراػػي اا هلػػر ع ػػى 
 اعع    اب   مالرات ا فل  لم ػف اف تعػ ض علف اامشيا  ااص لر  ميتسهـ هه مف ه

ااصػػ ر  ااتػػا لرلػػ اي ااطفػػؿ بػػا مول تػػه  ميع  تػػه ع لػػه اات فػػز  اػػضاؾ لذػػ  ااتف لػػر بػػا 
اعػػي   تع لػػ  ااطفػػؿ ع ػػى ااتر لػػز الف اال مػػيف ع ػػى ااصػػ ر  لوػػؿ هم  ػػ  ااتر لػػز عفػػ  

الطفػػػيؿ ااطفػػػؿ  الهػػػ  مػػػف تيال ػػػه مػػػف   لػػػ   رهطػػػه هع  ػػػ  مهيشػػػر  مػػػ  اامسػػػر  الف ا
"لذهػػػػ ف ااتذػػػػ الت ااسػػػػذرل   اامشػػػػيا  اارامعػػػػ   اا ا ػػػػذ   االزلػػػػيء اا رلهػػػػ   اامتف ػػػػر  
 اامػػػؤارات ااويصػػػ   ااوػػػ ع اا ػػػ مل   اا سػػػيمؿ اامسػػػرذل  اامؤار  بيالطفػػػيؿ معتػػػي  ف 
ع ى مشيا  ت للر االمي ف ااف ري  اا يمؿ  ااسهؿ ااتذقػؽ بػا ااسػلفمي ب ػ  عف إفهػـ 

ات ااشػػهذل  ا  مػػف ااظهػػ ر اامفػػي اء  رهمػػي افهػػـ لعتمػػػ  ف لذهػػ ف اافػػزع مػػف االصػػ  
هش ؿ  هلر ع ى اامرمليت بػيفهـ لسػتطلع ف اذتمػيؿ اامشػيا  اامرملػ  ااط ل ػ   اامعقػ   

  (11) ااتا التت مف اال ااق لؿ مف اامعيفا ماؿ ااعر ض اارا ص "
ع ػى  ت مف األامل  األور  ا سلف غرابلي بػا مسػر  ااطفػؿ بػا تع لػ  اامتفػر  

اافسؽ االور  ااف عل  االور  ا صػ ر  السػلمي  اف عصػرفي عصػر اات ف   لػي  اا سػيمؿ 
ااذ لا  ااتا تسػياـ بػا تف لػ  ااصػ ر   تقرلههػي ا طفػؿ ااتػا ت سػر وػلط اال اء بت عػؿ 
مػػػف اامتفػػػر  لفتهػػػه ا عػػػرض هتذقلػػػؽ اامتعػػػ  عػػػف طرلػػػؽ  ػػػض  افتهياػػػه ه ميالتهػػػي  تعػػػ  

تذقلػػؽ اا ػػ  ااعػػيـ اامفيسػػ  بػػا  ػػؿ مسػػرذل    وػػيؿ ااسػػلف غرابلي عيمػػؿ مػػف ع امػػؿ 
هعػي  اام ػؿ  ااق ػؽ عػف اامتفػر لف ع اػا عيمػؿ مػف ااع امػؿ  عفصر اامتعػ   ااتشػ لؽ  اع
ف ػػي  تف لػػرت  ا تسػػي  مهػػػػػػػػػػػػػيرات إه اعلػػ   اهت ػػيرات  اامسػػيف   بػػا فمػػ  ااطفػػؿ ال ػػي   اع

مهػػيـ ااسػػلف غراؼ بػػا مسػػر   بفلػػ  تػػ عـ تف لػػرت ا  ػػ ف  ااعػػياـ اامذػػلط هػػه  اػػضاؾ بمػػف
 ااطفؿ اف ل  ف مذلطي  هعياـ ااطف ا  مف فيذل   ااعياـ مف ذ اه مف فيذل  اور  

اللم ػف عػ  ولػيؿ ااطفػؿ هياشػاء ااايهػت اػ    ػؿ االطفػيؿ بهػ  لتهػ ؿ  لت لػر 
ذسػػ  ااهلمػػ  ااتػػا لعػػلش بلهػػيع ذتى االطفػػيؿ ااػػضلف لفتمػػ ف ااػػى هلمػػ  معلفػػ   اا سػػط 
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اوػت ؼ بػا مػ ااههـ  شػ فهـعبياطفؿ عر ػ   اممػي ااػى  ػؿ ااتػيالرات ففسه بيفه ل    
اامذلطػػ  هػػه اػػضاؾ توت ػػؼ اام ااػػ   اام تسػػهيت ااذيصػػ   عفػػ  ااطفػػؿ مػػف  اذػػ  الوػػر 

  تت وؿ با ضاؾ ع   ظر ؼ  ع امؿ مفهي ا تميعل   اقيبل   عقيم ل     اا  
ام  ف  ا عرض  لعتم  ااسلف غراؼ با تصملمه ا  ل  ر  ا  يء   ااعفيصر ا

هياتر لز ااتيـ ع ى تذفلز اامهيرات اام تسػه  عفػ  ااطفػؿ اشػ  افتهياػه  اامذيبظػ  ع ػى 
ااتميمػػه هيامسػػر   اصػػقؿ م ااهػػه عهػػر اسػػتو اـ م م عػػ  متف عػػ  مػػف ااعفيصػػر ااففلػػ  
ااتػػػػػػػػا تػػػػػػػػؤ ي هم م هػػػػػػػػي ااػػػػػػػػى فتل ػػػػػػػػ  مت يم    تعػػػػػػػػ "اامؤارات اامسػػػػػػػػرذل   اامشػػػػػػػػيا  

بػػػػا مسػػػػر  االطفػػػػيؿ بيامشػػػػيا  اامتقفػػػػ   االزلػػػػيء اافومػػػػ  االستعرا ػػػػل  عفصػػػػرا مهمػػػػي 
 اامػػػػػػؤارات اامسػػػػػػرذل  ااويصػػػػػػ  ماػػػػػػؿ االوتفػػػػػػيء  ااتذ لػػػػػػؽ  ت للػػػػػػر ااذ ػػػػػػـ  ااتذػػػػػػ ؿ 
 االعي لػػ  ااسػػذرل  اارامعػػ  االوػػر      بػػا اا ا ػػ  بػػيف اػػضت ااتقفلػػيت تتفيسػػ  هشػػ ؿ 

ؿ  لػػ  بسػػلذههي  لػػ  مػػ  ااذي ػػ  ااػػى ااتف لػػ   ااتصػػ لر اامسػػرذاع اضا تػػـ تففلػػضاي هشػػ 
  (11)االطفيؿ   مي"

با اطير اضت اال تشيبيت ااع مل   ااتط رات اات ف   ل  تنالر با وليؿ ااطفػؿ 
ه ؿ ميلففتح ع له مف ع ااـ اور  ت قا هه با اامستقهؿ  تور ه مف مذلطػه ااتق لػ ي 
الػػػػضا  هضاتػػػػه ااػػػػى عػػػػػياـ   لػػػػ  اوتػػػػيرت اففسػػػػه اي اف لذقػػػػػؽ رغهتػػػػه هيامتعػػػػ  ااف رلػػػػػ  

ففسل ع عياـ ااسلف غرابلي افي ا  عياـ مفت   ا متفر  ااص لر لهذر هه با عػياـ مػف  اا
 ااوليؿ مف و ؿ مشير   بعيا  با ااعرض اامسرذا ااذا 
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 وظائف انسُُىغزافُا
 -انىظُفت انفُُت: -1

اف االطفيؿ  ملعي بفيف ف مه ع فع اف ميلق م ف هه مػف تق لػ  ا  هػير  اػهعض 
ألفهػػـ لسػػتعلف ف هوهػػرات مػػف ااذلػػي  الارامهػػي  تػػض  هيعبياطفؿ  االشػػليء بػػا ااذلػػي ع ضاػػؾ

عي   ميل  ف  الر االع ي  ه ؿ ميلرات  ملؿ ا  ميلشػ  افتهياػهع مف افػي تهػرز ااملػ  
 ااسلف غرابلي با مسر  ااطفؿ ه صفهي ترهل  بفل  تفم  هياذس ااففا عف  ااطفؿ 

مالػػر مػػف )اصػػ ات بياطفػػؿ عفػػ  مشػػيا ته ا مسػػرذل  ل ػػض  افتهياػػه  ػػؿ مػػيا  
 ا ػػ اء  ااػػ اف( السػػلمي اف عصػػرفي اػػضا اػػ  عصػػر اات ف   لػػي ااتػػا تو ػػؽ افػػي م ػػيال 
 اسػػػػعي مػػػػف ااذرلػػػػ  اتتفيعػػػػؿ مػػػػ  ولػػػػيؿ ااطفػػػػؿ او ػػػػؽ عفصػػػػر االههػػػػير ااػػػػضي تذ اػػػػه 
ااسػػػػػلف غرابلي بػػػػػا  ميالػػػػػ  ااػػػػػ ل  ر  االزلػػػػػيء  اال ػػػػػيء  اامتف عػػػػػ   اامتعػػػػػ    االاػػػػػ اف 

با  ب  االذ اع  ل فا ع ى اامسرذل  عفصر ااتشػ لؽ  ااوط طع مي لسهـ االلقيع 
 لعمػػؿ ع ػػى ت ػػرلس ذػػ  ااطفػػؿ ا م سػػلقى  بهمهػػي ذتػػى لذسػػف االوتلػػير ا م سػػلقا 
اامفيسه  اامق م  اه م  مراعي    ر  اذتمياػػػػػػػػػػػػه ع ى ا ص يء ألفه   مي ص ر سفه  ػؿ 

ااتر لػ   ػيف ضاػؾ ا ػمف  اام سلقى  صلر   سػه   االاذػيف هسػلط  تر لزت    مي  يفت
الفصػػػػيتهع ع له بػػػػيف "ا وػػػػيؿ اام سػػػػلقى  اا فػػػػيء  اامػػػػؤارات ااصػػػػ تل  ااموت فػػػػ  تذقػػػػؽ 
ا بلف با اف  اذ  عاال ؿ اػ  تذقلػؽ شػر ط  ا ػفيء طػيه  ااذر ػ   ااذل لػ   ااهه ػ  
ع لهػػػي ع اااػػػيفا تذقلػػػؽ شػػػر ط االتصػػػيؿ اا مػػػياا مػػػ  ااطفػػػؿ ااػػػضي لسػػػهـ بػػػا تفسػػػلر 

وصليت  ت سل  ذػيالت ااصػراع بػا اا عهػ  ه ػؿ اشػ ياهع بؽ  ياػ  االذ اع  رسـ ااش
  (21)مش ؽ"

امػػي عفصػػر ا  ػػػيء  بهػػ  لهفػػػا ع  ػػ  مهيشػػػر  مػػ  عػػػلف اامتفػػر  عبيال ػػػيء  
تعمؿ ع ى ت الؼ االاػ اف  تفيسػقهي مػ  االزلػيء  ااػ ل  ر  اال سسػ ارات ه صػفهي امػ ر 

مف ت زل  اال ػيء  ت زلعػي مػف شػيفه مت يم   لتيار  ؿ مفهي هيالور  لؤار بله اضا اله  
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اف لهػػرز االاػػ اف  اامفػػيظر  لذػػ   ااتفيصػػلؿ ااتػػا لػػر  ااموػػر  افهػػي ل ػػ  اف تسػػترعا 
   اامفػػيظر اػػا األوػػر  تنوػػض   راػػي بػػا إمتػػيع ااطفػػؿ  يامفػػيظر (21)افتهػػيت اامتفػػر لف

  ااطهلعل  اا مل ػ  ااتػا تو ػؽ ف عػي مػف االفسػ يـ هػلف ااطفػؿ  مذلطػه عهػر تفيع ػه مػ
األاػػػ اف  ااوطػػػ ط  تذػػػي ؿ إ مػػػي  ااطفػػػؿ  اوػػػؿ مذلطػػػه ااع مػػػا  ااطهلعػػػا  اا  رابػػػا 
 اال تميعا  اال تصي ي  ضاػؾ هتع لمػه وصػيمص اػضا اامذػلط  وص صػليته  هياتػياا 
لعمػػػؿ ع ػػػى إلقػػػيظ ااطفػػػؿ  تذسسػػػه هػػػيامذلط ااػػػضي لعػػػلش بلػػػه عهػػػر ت ظلػػػؼ عفصػػػر 

 ااوليؿ  االهت ير 
با إمتيع ااطفؿ السػلمي ااشوصػليت ااتػا ترتػ ي امي األزليء بت ع    را مهمي 

األزليء ااذل افل  اامذههػ  اػ   األطفػيؿ  "ااشوصػليت اافسػيمل  ااشػ يع  ااتػا تسػتطل  
  ػ  تشػترؾ  (21)اف تذقؽ ميلذققه اار يؿ األهطيؿ  ااتا تستطل  اات    ع ى ااعقهػيت"
 لتشػتت افتهػياهـ اضت ااشوصليت هيار ص  اا فيء مػ  األطفػيؿ ذتػى اللصػلههـ اام ػؿ 

 افي تع  ذيس  ااهصر مف ااـ ااذ اس  اسرعهي م ذظ   ا  هي تس ل  ا   يمؽ ااففل  
  طهعهي با األضايف 

 -انىظُفت احلسُت: -2
تهػػ ؼ ااترهلػػ  اامسػػرذل  ااػػى ت ػػ لف اامػػ اطف ااصػػياح  ضاػػؾ هيالاتمػػيـ هت يمػػؿ 

 ػػى ااتف لػػر اامفطقػػا فمػػ  ااطفػػؿ  سػػملي  عق لػػي  ففسػػلي  عيطفلػػي  ا تميعلػػي  تع لػػ ت ع
ااسػػ لـ اامفظـعاػػضا ب ػػ   عػػف م ااهػػه    راتػػه ااضاتلػػ  بػػا االهػػ اع ااففاع تػػيتا  ظلفػػ  
ااسػػلف غرابلي بػػػا تفملػػػ  ا را ػػه ااذسػػػا  ربػػػ   ر ػػػ  تض  ػػه ااسػػػ لـ اامهفػػػا ع ػػػى ا  راؾ 

 بتع  ت ع ى ا ا  ااتعيمؿ  اات ي   م  االشليء  و قهي مف   ل  
اسلف غرابلي با مسر  ااطفؿ ب ه  اف فشلر ااى اا ظلفػ  اضا فظرفي ااى اامل  ا

ااذسػػػل  مػػػف وػػػ ؿ ااتعيمػػػؿ مػػػ  ااطفػػػؿ اامتفر عب ػػػؿ عفيصػػػر ااعػػػرض مػػػف م سػػػلقى 
  ل ػػػ ر  ازلػػػيء  مػػػؤارات صػػػ تل  اػػػا ا  ات تسػػػعى ااػػػى تفملػػػ  اال راؾ ااذسػػػا عفػػػ  
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فمػ  ااطفػؿ ااطفؿ بتو ؽ اه اا   اام مـ اا  ل  اع ل  مف ااذػيالت مػ  مراعػي  مراذػؿ 
 عق لي  ففسلي  عيطفلي  ا تميعلي  

 ت ع  ااسلف غرابلي   را مهمي با ااير  االقظ  اتفمل  ااوليؿ ا فف  ااتعهلر عمي 
فػػهض هػػه اذسػػيس ااطفػػؿ   ليفػػه مػػف تػػ ؽ ا هت ػػير  ااتفػػتح ع ػػى اامذػػلط همػػي لت ػػمفه 

 ؼ بػػػا مػػػف   ػػػيلي هشػػػرل  افسػػػيفل   سليسػػػل عبياذ م  تفتصػػػر ع ػػػى ااقػػػ   رغػػػـ االوػػػت
اارت  اال تميعل   االب ير  ههضا لسهـ اامسر  با"تفمل  االطفػيؿ عق لػي  عيطفلي ا  لػي 
 اقيبلػػي  ا  اذػػ  ا  ات تشػػ لؿ اقيبػػ  ااطفػػؿ  بهػػ  لفقػػؿ ا طفػػيؿ ه  ػػ  مذههػػ  ػػػػ فاػػرا اـ 

  (21)شعرا ػػ  هتمالؿ هيرعع ااقيء مفعـ هيالب ير  اامفيالـ  ااقلـ  مف اطر بفل "
لف  ااذسل  ا سلف غرابلي با ااير  وليؿ ااطفؿ  فقػؿ  ػ   اام ذظػ   تظهر اا ظ

ا له مي لؤ ي هياطفؿ ااى ااتفقل   ااهذع  اال تشيؼ مف  راء اايرته  تذرلؾ مشيعرت 
 ضافهعبيامسػػر  ل ػػ  اامرالػػي امػػيـ االطفػػيؿ الػػر ا مػػف و اهػػي  ا عهػػـ  لػػ بعهـ ااػػى اف 

 لقػػػ  اـ ااػػػى ااتف لػػػر  اذتػػػراـ ااقػػػلـ اافهل ػػػ  لػػػ ر  ا اف اهػػػـ   را بػػػا ت للػػػر ضاػػػؾ اا ا ػػػ  
 االاتزاـ ههيعم  ت سل  مػ ار هـ  تهػضل    ػ افهـ  اراػيؼ اذسيسػهـ  عػ اطفهـ  القػيظ 

 شع راـ  امتيعهـ 
 -انىظُفت انذوقُت: -3

ااتض ؽ ااففا ا  اات رل  ااتع لما ااضي له ؼ إاػى تهػضل  ااػض ؽ اػ   ااطفػؿ 
اشليء لتعرض اهي با ذليتػه مػف غفػيء  م سػلقى با ااتعيمؿ اا ل  م  ميلذلط هه مف 

 ازلػػػيء  ااػػػ اف اض اف ااطفػػػؿ لسػػػت ل  هشػػػ ؿ ت قػػػيما  طهلعػػػا مػػػ  اا امػػػهعبذلف لع ػػػ  
هشاء لرل  امت  ه ا  لطيا   اممي هذ ػ رت اميمػه   الػؿ ع ػى اف تع لػ  ااطفػؿ ع ػى 
ذػػػ  اا مػػػيؿ شػػػاء لترسػػػ  بػػػا ضا رتػػػه  الهػػػ  اف ت ػػػ ف بػػػا  ػػػؿ اامسػػػرذليت اام  هػػػ  
ا طفػػػؿ تر لػػػز تػػػيـ ع ػػػى اههػػػير عػػػلف اامتفػػػر   امتيعػػػه مػػػف وػػػ ؿ االاتمػػػيـ هياعفيصػػػر 

 اام  ف  ا عرض مف ا يء   م سلقى   ل  ر  مؤارات ص تل   ازليء 
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 -انىظُفت انُفسُت: -4
 اامقصػػػػ   افػػػػي ميلما ػػػػه ااعػػػػرض اامسػػػػرذا اامعػػػػلف مػػػػف اففعػػػػيالت  ع اطػػػػؼ 

يا  ااففسل  امشيا ي  ؿ بم  عمرل   مشيعرع اضا لذتـ ع ى اامسر   بفيفله تعللف ااذ
مف ا ؿ ال ي  ااذ  ؿ ااففل  ااويص  همعيا    ؿ عػرض  تػ بلر االسػيال  اات سػل ل  
 اال املػػػ  اامفسػػػ م  مػػػ  اامسػػػت   ااففسػػػا ا ػػػؿ بمػػػ  عمرلػػػ عاض الهػػػ  مػػػف  ػػػر ر  اػػػضا 
االفسػػ يـ هػػلف مسػػت   اامت قػػا ااففسػػاع هلف ميلشػػيا ت  لعيلفػػه مػػف اففعػػيالت  مشػػيعر 

ضاؾ مفعػي الي اعػراض مر ػل  ففسػل عا  صػ ميت ا  ر    بعػؿ ففسػل  غلػر مط  هػ    
ذتمي هق ر ا  هيور هلف اامت قا اضا مياام ت مسيا  تعللف اامست   اامعياج بػا ااعمػؿ 

 لمػػػر (21)اامفيسػػػ   افسػػػ يمه مػػػ  اامسػػػت   ااففسػػػا امشػػػيا ي اافمػػػ  ااعمرلػػػ  اامفيسػػػ 
امشػػػي ؿ مػػػ  ضاتػػػه  مػػػ  االزمػػػيت ااففسػػػل  تطػػػ ر ااطفػػػؿ  وػػػ ؿ ذليتػػػه هم م عػػػ  مػػػف ا

 ياذر    ااصراعيت ااقيمم  ااتا تر ز ع لهي  سيمؿ االع ـ ااموت ف   االذ اع ااتا 
 ياتا ذص ت با ااعراؽ اهي تنالر س ها ع ى  ت  ر ذ اه  يالفف يرات  اذ اع ااعفؼ

عاػضا ل ػ  اف ففسل  ااطفؿ  تؤار ع ى ر   ااصفيء  اافقيء  ااهػراء   ااذػ  ااتػا تتم  ه
ترسػػػػـ ااوطػػػػ ط ااعرل ػػػػ  ا مسػػػػيمؿ ااففسػػػػل  االسيسػػػػل  ااتػػػػا تشػػػػ ؿ االشػػػػويص ااػػػػضلف 
لعم ػػ ف بػػا مسػػر  االطفػػيؿ مػػ  االاتفػػيت ااػػى ع ػػـ ااففس بيا ظلفػػ  ااففسػػل  ل ػػ  اف 
تؤوض هعلف االعتهير ا   اا تي   اامفت لف  اامور لف عف  إع ا  اافص ص  األعميؿ 

ورا هيع الف اامسر  ا  ذفؿ  هلر  هؿ  ػؿ شػاء  اعهػ  اامسرذل  اام  ه  األطفيؿ    اع
 رامل  مف شيفهي اف ت وؿ اا هط   ااسػر ر  تزلػؿ  ػيه س االػيس  اافشػؿ اػ    مهػ ر 
األطفيؿ  لعمؿ ع ى اا ص ؿ هياطفؿ ااى بهػـ "االذػ اع هشػ ؿ اب ػؿ  ت  ػح اميمػه 

  (21)سهي " مل  ميل  ر با اامسرذل  هذلع لستطل  ا ذ ت اف لعطا اافتيمج  اال
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 اجلًانُت انسُُىغزافُت يف يسزح انطفم
 املستىي انفٍُ واجلًايل

 -تقُُاث االضاءة ومجانُتها: -1

لع  اامسر  بفي مرملي هيألسيس عاضا تماؿ اارؤل  اذ   اا ظػيمؼ االسيسػل  بػا 
اال يء  اامسرذل   اا  ء اه اام يف  ااويص  با اارؤل  عبيا  ء ا  األار ااطهلعػا 

ااػػػػضي لصػػػػؿ ااػػػػى ااعلفعع ػػػػى المػػػػ  اشػػػػعيعيت مفع سػػػػ  عػػػػف اال سػػػػيـ  ا  ااصػػػػفيعا
اام ػػلم   لوتػػرؽ ااع سػػ  ااه  رلػػ   لسػػت مؿ مسػػلرته فذػػ  ااشػػه ل  ااتػػا تتػػ اى هػػ  راي 
فقػػؿ اػػضا االاػػر ااػػى اامػػ  ه اسػػط  عصػػ  اارؤلػػ  بتت ػػ ف ااصػػ ر  اامرملػػ  ا  سػػـعه ؿ 

ـعبلت  ػ  إضف ع ػى مصػمـ ميتذم ه مػف ااػ اف مملػز  اػضاؾ الفسػتطل  اارؤلػ  بػا ااظ 
اال ػػػيء  اف ل ػػػلؼ ااتػػػ اج ع ػػػى وشػػػه  اامسػػػر  اتسػػػهلؿ اارؤلػػػ  ا ػػػؿ ميلذػػػ ع مػػػف 
تعهلرات اامما لف  ذر يتهـ  م مذهـ  ا  سس ارات  اا ل  ر  األزلػيءع مف افػي ت مػف 
مهػػػير  مصػػػمـ اال ػػػيء  بػػػا ذسػػػف ااػػػتذ ـ بػػػا  ملػػػ  اا ػػػ ء اامت ا ػػػ  ع ػػػى اامسػػػر  

اا  مل  اامستو م  ذس  متط هيت ااعػرض اامسػرذا السػلمي  ذسف اوتليرت ا  هز  
راذػػ  اامشػػيا  بػػا اارؤلػػ   االسػػتمتيع هعفيصػػر ااعػػرض االوػػر  مػػف مما ػػلف  را صػػلف 

"إف اي شػػػ ؿ ض  اهعػػػي  ا اػػػ  لصػػػهح تشػػػ ل لي  )*( مفػػػيظر  مؤارات لقػػػ ؿ )ا  اػػػؼ اهلػػػي(
 اا  ء امي تػيارت اتنالر اا  ء ع له  ا  ااضي لذ   وط طه ااوير ل   لذسمهع ا ال

  (21)اعلففي ههػضا  ااشػ ؿ ااػضي  ػ  لصػهح بفػي بػا شػ  ه ااتػيـ هفعػؿ اا ػ ء اا ا ػ  ع لػه"
 مف و ؿ اضت اامق ا  فستفتج اف اا  ء عيمؿ اسيس با إهراز ااش ؿ هنهعي ت ااا ا  
 هيسػػتو اـ ا  ػػيء  اامسػػرذل  سػػ اءا  ا يفػػت عيمػػ  مفتشػػر  ا  ويصػػ  مر ػػز   ااسػػلطر  

تؤسس عيامي ا اا األهعي عم ذ ا  يمؿ اات ذل  ع ى اامسر   هضاؾ ف مح ص ر  ع لهي 
مسػػػػرذل  ضات ااػػػػر بعػػػػيؿ بػػػػا ااعلف  هيسػػػػتعميؿ إ ػػػػيء  عيمػػػػ  ف ػػػػمف رؤلػػػػ  شػػػػيذه  

هػػػػػ  ف   مت شػػػػػل   ت ػػػػػ ف األشػػػػػليء اامػػػػػرا  إ ػػػػػيءتهي غلػػػػػر  ا ػػػػػذ  اامعػػػػػياـ بفػػػػػ ر هي
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   مر ػػػػز  بػػػػا هعػػػػض عيطف عاػػػػضاؾ ا ػػػػ  )اهلػػػػي(  غلػػػػرت ع ػػػػى اسػػػػتعميؿ ا ػػػػيءات ويصػػػػ
اام ا ؼ  اامشيا  اتن ل  األهعي   ت ذل  اامعياـ األشػليء اام ػيء   ضاػؾ همػي تفػرزت اػضت 

 ا  يء  مف ظ ؿ 
 مف اضا اامفط ؽ لتوض اا  ء صف  غفل  هت اج اا  ء ع ى اامسػر   لو ػؽ 
ت ازفػػػي  هػػػلف اا ػػػ ء  ااظػػػؿع اػػػضا فسػػػتطل  اف ففذػػػت م  ػػػ عي ل ا ػػػه اهصػػػيرفي  لذػػػرؾ 

 يسفي  ل غ غ ع اطففي  ههضا تهرزا شليء اش ياهي  فعطلهي      معفى   ل  إذس
 بػػا إ ػػيء  اامفػػيظر  األزلػػيء توت ػػؼ األاػػ اف اامسػػتو م    ػػ   ااتػػ اج ذسػػ  
ف عل  اام ػيف  اازمػيف ااػضي تشػلر االػه االذ اعع اسػتو اـ اامرشػذيت اا ػ مل  اا  فلػ  

  ااتا ت فا اا ميال  اامؤار  ع ى وليؿ ااطفؿ
 -اندَكىر: -2

"بػػػا ل مفػػػي اػػػضاعتوطى مفهػػػـ  ااػػػ ل  ر اام ػػػيؿ ااػػػضي  ػػػيف اػػػه سػػػيهقي  اعتمػػػ  
اامعفى ااذ لع ا  م  )سلف غرابلي(  ه لؿ ل طا م ػيالت ا سػ  تتوطػى تصػ لر عػياـ 
ااذ ع ااى تذ لػ  ف علػ  اات قػا مػف وػ ؿ شػ ؿ ااع  ػ  هػلف ااصػيا   ااوشػه  اػضا تعػ  

تي با ذلف اف تصملمه صير مف مهميت ااسلف غراؼ اف س  اا ل  ر م يال تففلضلي هذ
   (21)ااضي لستف  با عم ه إاى رؤل  مت يم   تفه  مف  راء  اا رامي اهفل  ااعمؿ"

 -األسَاء: -3

امي  يفت األزليء ه صفهي  سل   مف اا سيمؿ ااتا لستعلف ههي اامور عبيف اهي 
تعهلػػر اامسػػرذا  لعطلهػػي بػػا ذػػ  ضاتهػػي إم يفلػػيت تعهلرلػػ  عظلمػػ عبها تشػػ ؿ اا  ػػ   اا

صػػفيت ويصػػ ع با اغ ػػ  األذلػػيف تعلفهمػػي  تذػػ  امي تمػػيـ ااتذ لػػ ع" مف اامع ػػـ  اف 
اام هس اامسرذل  الست ف عي مػف اازوػيرؼ ا  ػيبل  بػا اامسػرذليت ذسػ عهؿ إفهػي 
ال ي عفصرا اسيسلي  مف عفيصر اامسرذل  ضاتهيعبإفهي تع   زءا  مػف ااػ ل  ر ه صػفهي 

   مػي اف األزلػيء  لمػ  عظمػى تعمػؿ ع ػى زلػي   (12)  إفهي هفيء معميري"مفيظر ذل  عا
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إل ػي  ذر ػيت اامماػؿ  تعهلراتهع اهػضا بػيف األزلػػيء تػنتا بػا اامرتهػ  ااايفلػ  مػف ذلػػع 
األاملػػػ  هعػػػ  اامماػػػؿ ااػػػضي اػػػ  بػػػا ااذقلقػػػ  اامتػػػر ـ اافع ػػػا ألعمػػػيؿ ااموػػػر   لػػػرتهط 

اعفيصػػػػػر اام  فػػػػػػ  ا عػػػػػرض مػػػػػػف عفصػػػػػر األزلػػػػػيء بػػػػػػا مسػػػػػر  ااعػػػػػػرامس مػػػػػا  ه ػػػػػػؿ ا
إ ػػيء ع ل  ر عااػػ اف    بي  ػػيء  ااق لػػ  بػػا اػػضا اامسػػر  غلػػر مسػػتذه  ألفهػػي تػػؤار 
تنالرا س هلي ع ى األزليء بت لر مف اا افهي  تفق اي ااتنالر اامط    مفهي اػضاؾ الهػ  مػف 

ااػي ت زل  ا  يء  ت زلعي مف شيفه اف لهرز األاػ اف  لذػ   ااتفيصػلؿ ااتػا ل ػ  اف لر 
 اامتفر  

 -املىسُقً واملؤثزاث انصىتُت: -4

"ت زمت اام سلقى مػ  اامسػر  ت زمػي  تيرلولػي بػا ااشػرؽ  اا ػر  ويصػ   اف 
اامسػػػر  مفػػػض فشػػػيته ارتػػػهط هيام سػػػلقى  اا فػػػيء  اا ػػػرهيت االلقيعل    ػػػ  اوت ػػػؼ ااػػػ  ر 

طػػ ر ااػػضي ت عهػػه اام سػػلقى بػػا ااعػػرض هػػيوت ؼ اا ميالػػيت ااسػػيم   عهػػر ااتػػيرل   هت
ااضامقػػ  ااعيمػػ  ب يفػػت تػػير  عفصػػرا ع ػػ لي لعطػػا ااعػػرض القيعػػه  تػػير  عفصػػرا  راملػػي 

  (12)ل ع    را با تش لؿ اامعفى"
 ا م سػػلقى   اامػػؤارات ااصػػ تل    ر مهػػـ بػػا تفشػػم  ااطفػػؿ  تع لمػػه  تربلهػػه 
بها إاى  يف  ضاؾ "ت عـ    اامسػرذل  اامرمػا ا  ت ػ ف هػ ل  عفػهع با اػضت ااذياػ  

هح ف عػي مػف ااػ ل  ر ااسػمعا لػ عـ  ميالػ  ااعػرض  بػا اامسػر  اامعيصػر لعتهػر تص
  (11)اعػػ ا  اامػػػؤارات ااصػػػ تل   تففلػػػضاي اوتصيصػػػي مسػػػتق  اػػػه هعػػػ  تقفػػػا ااػػػ راميت ر "

 ع ى اضا األسيس تظهر اام سلقى با هعض مشػيا  اامسػرذل  اتسػهـ بػا و ػؽ اا ػ  
امسػػرذل   ػػا تو ػػؽ هيالصػػ ات  ػػ ا  ااعػػيـ  تسػػتو ـ" هؿ ه الػػ  اي بصػػؿ مػػف بصػػ ؿ ا

اضاؾ اافصؿع لتـ اضا االوتلير هيالتفيؽ م  اامور   ذس  تع لميتػه ذتػى لسػتطل  اف 
ل ظػػػؼ اام سػػػلقى  اامػػػؤارات ااصػػػ تل  مػػػ  اال اء ا ػػػؿ مماػػػؿعا  بػػػا هعػػػض اام ا ػػػؼ 

  (11)اامهم  با اامسرذل "
 



 
 

   

 

 دور السينوغرافيا 
 فلــرح الطـــفي مس

               م. م. زيد سالم سليمان
  3122 كانون األول  (9) العدد

  033 

 

 الفراهيذي آداب جملة

 -اإلكسسىار: -5

ع ػػى م  فػػيت ااػػ ل  ر مػػف  "تسػػتو ـ   مػػ  ا سسػػ ار بػػا عػػياـ اامسػػر  ا  الاػػ 
اغراض   طػ  ااػيع سػ اءا  ا يفػت مرسػ م  هطرلقػ  وػ اع ااهصػر ع ػى اا  ذػ  ااو فلػ  

  (11)اـ م ر   بع لي ع ى ااوشه "
  -املًثم: -6

لسهـ اامماؿ ب   عف ااعفيصر ااففل   األور  ا عرض اامسرذا با ت ذلػ  
ى وشػػه  اامسػػر  ع لو ػػؽ اامفظػػر اا مػػياا  ااتعهلػػري همػػي لذققػػه مػػف مر فػػ   سػػ ل  ع ػػ

عم ل  ت ازف مػ  اا تػؿ اام  ػػػػػػػػػػ    ع ػى ااوشػه  ع ممػي ل عػؿ مػف ااسػلف غرابلي "  ػزءا 
  (11)مهمػػػػػي  با عم ل  و ؽ اا   ااعيـ"ا مسرذل  

 يا أسفز عُه اإلطار انُظزٌ يٍ يؤشزاث
 اتقفا ااسلف غرابلي بف  يم  ا فف ف األور  بها تقـ  همهم  اا يف  ااففا  ا -2
تع  ااسلف غرابلي رؤل   اذ   مت يم   تشمؿ عفيصػر ا  ػيء   اامػؤارات ااصػ تل   -1

 اام سػػلقى  ااػػ ل  ر  األزلػػيء  اامما ػػلف تعمػػؿ ع ػػى و ػػؽ ب ػػيء وػػيص ا عػػرض 
 لفق ه مف م ر  ت سل  اافص إاى إعي   و قه مف   ل   

 ا سلف غرابلي  ظيمؼ ذسل   بفل   ض  ل   ففسل   -1
رابلي مػػػػف  ل ػػػػ ر  ازلػػػػيء  م سػػػػلقى  مػػػػؤارات صػػػػ تل   اع ػػػػيء   ميالػػػػيت ااسػػػػلف غ -1

 اع سسػػ ار  مما ػػلف تعمػػؿ ع ػػى ه ػػ ر  اامسػػت   ااففػػا اامط ػػ   بػػا تذقلػػؽ اامتعػػ  
  اا ض   ا ههير ا متفر  با مسر  ااطفؿ 

تعمؿ ااسلف غرابلي با مسر  ااطفؿ بػا تهلمػ  اا ػ  اامفيسػ  ا رؤلػ  عهػر تقفليتهػي  -1
 ااذ لا  
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 نسابقتاندراساث ا
عإف  )*(اػػـ لعاػػر ااهيذػػع سػػ   ع ػػى اػػ ع  راسػػيت عػػف ااسػػلف غرابلي )تذ لػػ ا( 

ت ػػػؾ اا راسػػػيت تعػػػ  مقيرهػػػ  ا  راسػػػ  ااذيالػػػ  إالب إفهػػػي التػػػ وؿ بػػػا صػػػ   االوتصػػػيص 
اا  لؽ ام   ع لستذؽ اا راس   تس لط اا  ء ع له ه صفه مذ را مف مذي ر ااهذع 

 با مسر  ااطفؿ 
 انفصم انثانث

 انبذث إجزاءاث
 علفػػ   صػػ ل  األسػػهي   )*( ػػيـ ااهيذػػع هيوتلػػير مسػػرذل  )افهتسػػـ(عينةةة البحةةث : -2

 -االتل :
 ت بر اامي   األرشلفل  اامس    ص ر   ص تي ا رض إ راء ااتذ لؿ ع لهي  - ا
 م مم  ااعلف  امش    ااهذع  اا ابه   -  
  1222ذ اا  اامسرذل   ذص اهي ع ى ااع ل  مف اا  امز اعيـ  - 

 

 اعتم  ااهيذع اامفهج اا صفا ااتذ ل ا  لبحث:منهج ا -1
تذقلقػػػػػي ألاػػػػػ اؼ ااهذععاسػػػػتو ـ ااهيذػػػػػع إ ػػػػراءات عػػػػػ   ا مػػػػػ   أدوات البحةةةةث: -1

 اامع  ميت ااويص  هياهذع  اا:
ا ال: اسػػتف  ااهيذػػع بػػا ضاػػؾ إاػػى اامرا ػػ  ااعرهلػػ  عا طػػ ع ع ػػى مي تػػ  بػػا 

 م يؿ هذاه 
 رذل  ايفلي:إ راء اامقيه ت م  ااعيم لف با اامس

ايااػػي االطػػ ع ع ػػى ااصػػ ر ااف ت غرابلػػ  ا عػػرض اامسػػرذا ب ػػ   عػػف ت القػػه 
 ع ى م   )اال تل  ( االا تر فا عهر مشيا ته مس    با اضا اام    
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تؤ ػػػ  ب ػػػر  اامسػػػرذل  ع ػػػى فهػػػض ااعفػػػؼ  تصػػػذلح مسػػػير  -:فكةةةرل المسةةةرحية
 ػػػا  ػػػ  مػػػر ع لهػػػي اار الػػػيت ااتػػػا شػػػ اهي ااطفػػػؿ   ف  صػػػ  عإض إف مول ػػػ  ااطفػػػؿ ااعرا

اا الر مف اا  اهلس  ع ت مفػه   ف  صػ  إاػى اف لشػ ت ر الػيت األطفػيؿ اا مل ػ عالف 
مذلط ااطفؿ صير معهن همشيا  اا ـ  ااقتؿ  االفف يرات ااتا اارت هش ؿ  هنور ع ى 
ففسل  ااطفؿ ااعرا ا ااضي هيت لر  ااشوصليت اا يرت فل   ااقصصل  مضفهػ   مشػ ا  

رذل  معيا ػ  اػػضا ااتشػ ت عهػر فهػض ااعفػػؼ  ااػ ـ  ااسػ     ػؿ ميلشػػ ت عاػضا تذػي ؿ اامسػ
 ااطف ا   ااذلي  اا مل   

 -انىظُفت انفُُت نهًسزدُت: -1
تظهػػػر اا ظلفػػػ  ااففلػػػ  ا مسػػػرذل  عػػػف طرلػػػؽ تػػػ رل  ااطفػػػؿ ع ػػػى ااذػػػ   فهػػػض 
ـ ااعفؼ  ااتعيمؿ معه هطرلقػ  بفلػ   ضاػؾ هتفملػ    راتػه ا ه اعلػ   االفتقػيؿ هػه إاػى عػيا

متولػػؿ ا مذ مػػ  هفعػػؿ ت ظلػػؼ ااسػػلف غرابلي ااتػػا اسػػتو مت  عم ػػت ع ػػى اف تسػػترعا 
افتهػػػػيت اامتفر   هػػػػرزت  ظلفتهػػػػي ااففلػػػػ  بػػػػا ا فػػػػيع اامشػػػػيا لف مػػػػف األطفػػػػيؿ هيامفػػػػيظر 
 ااشوصليت اامتول   إض و قت ف عي مف االفس يـ هلف األطفػيؿ  ااشوصػليت  اامفظػر 

 اامسرذا 
 -انىظُفت احلسُت نهًسزدُت: -2

تػػػػػػػػ  ر اذػػػػػػػػ اع اامسػػػػػػػػرذل  هػػػػػػػػلف غربػػػػػػػػ  اافػػػػػػػػـ   اامذ مػػػػػػػػ  اامتول ػػػػػػػػ  ااتػػػػػػػػا 
تصل )ذسف(هياضا ؿ  ا  لر  ااشوصليت ااتا  رااي با اا تػ   ػ  ور ػت اتذي مػه 
 بفر  إف مصمـ ااسلف غراؼ  ػ  افتهػه إاػى ضاػؾ مػف وػ ؿ ت ظلػؼ ا  ػيء   ااػ ل  ر 

اام ػيف ذسػ  مول تػه  اام سلقى  عطيء م ػيال  اسػعي مػف ااتف لرعب ػؿ طفػؿ لتصػ ر 
 تذسسه هيات ا   عهر اامشير   با اضت اا عه   هياتياا تصقؿ     اام ذظ  ا له ممي 
لؤ ي إاى ااتف لر هذ  ااذلي   تعل  األضايف ااقلـ اافهل   )ااصػ ؽعااتفيفاعااذ ععمؿ 
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راػيؼ إذسيسػهـ  عػ اطفهـ  ااولر(  االاتزاـ ههػي مػ  ت سػل  مػ ار هـ  تهػضل  اض ا هػـ  اع
متيعهـ  اع   لقيظ شع راـ  اع
 -انىظُفت انذوقُت نهًسزدُت: -3

ت مػػف اا ظلفػػ  ااض  لػػ  ا مسػػػرذل  عػػف طرلػػؽ تذسػػػلس ااطفػػؿ هػػياقلـ اا ميالػػػ  
 ت  لح معفى ااولػر  ااشػر إض تت سػ  ا لػه  امػر  اامع  مػيت هف ػؿ ااسػلف غرابلي ااتػا 

 ػػػيء اسػػتو مت بػػػا اامسػػرذل  اض اسػػػتطيع مصػػمـ ااسػػػلف غراؼ اف لفقػػؿ ااطفػػػؿ مػػف ب
غرب  ااف ـ إاى ااف يء اامتولؿ ا رب  اامذ مػ  اامفتر ػ  مػ  ت للػر هسػلط بػا ترتلػ  
 ط  )ااست الت( هيامرابق  اام سلقل   اامؤارات ااص تل   ا  يء    و ؿ ااشوصػليت 
عهػػر ااقطػػ  اا ل  رلػػ  اامتما ػػ  هياقصػػص  األزلػػيء ااذقلقلػػ  اشوصػػليت ااقصػػص  ػػؿ 

  رب  م    ااتض ؽ ااففا ا   ااطفؿ ت ؾ ااع امؿ سيامت با إ فيعه 
 -انىظُفت انُفسُت نهًسزدُت: -4

مػػػر ااصػػػها )ذسػػػف(با مسرذل )افهتسػػػـ(هم م ع  مػػػف األزمػػػيت ااففسػػػل  مػػػف 
 ػراء اامذػلط ااػضي لعػلش بلػػه  ااػضي اللو ػ  مػف مشػػيا  ااعفػؼ  ااقسػ   ااتػا عصػػفت 

  ااس   اامت بر  هياه   هسه  ا راي  األعمى ااضي  تؿ  لـ ااطف ا  إاى  يف  ااعي
هيألسػػ اؽ اامذ لػػ  ممػػي ا ت ااتترسػػهيت ففسػػل  غلػػرت مػػف مفيالمػػه ا قصػػص  األذػػ اع 
ااذقلقلػػ  ا شوصػػليت ااتػػا  رااػػي ع مػػف افػػي اعتمػػ  مصػػمـ ااسػػلف غراؼ ع ػػى اا يفػػ  
ااففػػػا ااتقفػػػا ات للػػػر اػػػضت اامفػػػيالـ ااويطمػػػ  عػػػف طرلػػػؽ اامفػػػيظر  اام سػػػلقى  اا فػػػيء 

ألاػ اف  اارسػػـ   ااوطػ ط  األشػػ يؿ ااتػا و قػػت ذياػ  مػػف ااتفػػيغـ  ا  ػيء   األزلػػيء  ا
 االفس يـ م  اا   ااعيـ ااضي و ؽ ه  رت ضاؾ اا   االذتفياا با فهيل  اامسرذل   مي 
صػػذح اا الػػر مػػف اامفػػيالـ اػػ   ااطفػػؿ  ور ػػت هػػه ااتفهػػـ ااذلػػي  اا مل ػػ  هػػ ؿ األزمػػ  

 ااففسل  ااويفق  ااتا عصفت هه 
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 ُت انسُُىغزافُت ملسزدُت )نُبتسى(انقُى اجلًان
 -اندَكىر: -2

اعتم  اامصمـ با اضت اامسػرذل  ع ػى تقفلػ  ااػ ل  ر ااهسػلط اامتذػرؾ ذسػ  
افتقػػػيؿ ااذ ععبقػػػ  تػػػـ اسػػػتو اـ سػػػت  )سػػػت الت( ه سػػػتل ل  صػػػ لر  متعػػػ    األاػػػ افعإض 
 ػػػػػيءت بػػػػػا اامشػػػػػه  األ ؿ  األولػػػػػر  سػػػػػرلر ا فػػػػػـ  بػػػػػا غربػػػػػ  ااصػػػػػها )ذسػػػػػف(عبلمي 

ت با مشه  اامذ م  إاى امي ف ا   س ااقي ا  اع يء اامذ م   اع ػيءت استو م
مػػ  هقػػيء  ملػػ  ااقطػػ  اا ل  رلػػ  األوػػر   اامتما ػػ  هقطعػػ  وشػػهل  هيرتفػػيع ا اػػ  امتػػير 
تقرلهي  هعرض فصؼ متر م زع  ع ى  يفها اامسر  مرسـ  ع لهي رسـ  ااشوصليت 

مسػػرذل   ااتػػا  مػػي صػػممهي سػػلف غراؼ ااقصصػػل  ااذقلقلػػ  ااتػػا لقػػـ  هن امهػػي مما ػػ ا اا
اامسػػرذل  ات ػػ ف همايهػػ  اام تهػػ  ااتػػا تذػػ ي ااقصػػص ااتػػا  رااي)ذسػػف(  لوػػر  عػػف 
طرلقهي اامما لف هف ػر  اف ااشوصػليت ور ػت مػف اا تػ  ا  ااقصػص  اام ذظ ع ػى 
اػػػػضت ااقطػػػػ  اا ل  رلػػػػ  اارملسػػػػ  افهػػػػي  ػػػػ  صػػػػفعت مػػػػف ااوشػػػػ  ع ب ػػػػ  عػػػػف ااقطػػػػ  

يب  اامت الػ  مػف اع ػى اامسػر  ا يلػ  ااوشػه   هػيا  ف األهػلض ااشػفيؼ )اافيل  فل ( ااشػف
 ا  الا  ع ى    ااذ ـ  

  -األسَاء: -1
 ػػػػؿ شوصػػػػليت اػػػػضت اامسػػػػرذل  اػػػػا شوصػػػػليت متول ػػػػ  اقصػػػػص األطفػػػػيؿ 
اامعر بػػ  اػػ لهـ هيسػػتافيء شوصػػل  ااصػػها )ذسػػف( ع  ػػ  اعتمػػ  سػػلف غراؼ اامسػػرذل  

ؿ شوصل  مف و ؿ ازليء شوصل  )ذسف( ااػضي ع ى االاتزاـ هيام يف  اال تميعل  ا 
اللت ػػي ز عمػػرت ااعشػػر سػػف ات  ااػػضي ارتػػ   م هػػس ااطفػػؿ االعتلي لػػ  بػػا اػػضا ااعمػػر 
 شوصػػل  )اامهػػر ( ااػػضي ارتػػ   زي اامهػػر  ه ػػ ف او ػػر بػػي    شوصػػل  )سػػف رل ( 

هرا ػػػ   ااوي مػػ  ااتػػػا تصػػػهح بلمػػػي هعػػ  املػػػر  ههػػػ اتهي اام  لػػػ  ااتيرلولػػ  اامعر بػػػ  هػػػنا اف
 معػػت هػػػلف األذمػػػر  األصػػفر  شوصػػػل )ال ى( بػػػا  صػػػ  )ال ػػى  ااػػػضم ( ت ػػػؾ ااهفػػػت 
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اا مل   ااتا اللت ػي ز عمراػي االافػى عشػر عيمػي  اػا تذمػؿ سػ تهي اامعر بػ   ترتػ ي 
اار اء األذمرع اولرا شوصل )ر هف ا  ( ااشوصل  اامذه ه  ا   األطفيؿ  اامعر ؼ 

لر  ا  لرت ي  هعته  ل هس زي اامذػيرهلف ااقػ ميء عفهي هياشوصل  اامذيره  أل ؿ ااو
 ضا ااقط  اا   ل  

 -املىسُقً واملؤثزاث انصىتُت: -1
اسػػػػتو مت اام سػػػػلقى  اامػػػػؤارات ااصػػػػ تل  ااموتػػػػير  مػػػػف اامقػػػػيط  اام سػػػػلقل  
ااعيامل   ااعرا ل      سػيع ت ع ػى و ػؽ اا ػ  ااعػيـ   بقػي امتط هػيت  ػؿ بعػؿ  مشػه  

ؽ ذياػػ     افلػػ  اػػ   اامتفػػر لف مػػف األطفػػيؿ هػػ ءا مػػف  ذػػ ع  مػػي سػػيع ت  ع ػػى و ػػ
م سلقى ه ال  اامسرذل  ااتا اوض ع لهي طيه  ااتش لؽ األذ اع ااقي م   مر را همشه  
تمزلؽ ااقصص إض استو ـ ااسلف غراؼ م سلقى مرعه  مصذ ه  هنص ات االفف ػيرات 

)ذسػػػف(  ت لهػػػي  سػػػليرات ا سػػػعيؼ ا تعهلػػػر عػػػف ذياػػػ  ااف  ػػػى  ااعفػػػؼ ااتػػػا لعلشػػػهي 
م سلقى ور   ااشوصليت مف اا ت  ذلع اسػتو ـ اامصػمـ م سػلقى مفيسػه  اوػر   
 ؿ شوصل   هع  ضاؾ تت اصؿ اذ اع اامسػرذل   تسػتو ـ  ػرهيت م سػلقل    مل لػ  
متػيعهـ   عفػ   صػ ؿ األذػ اع  ا ؿ م  ؼ   مل ي اش  األطفيؿ  اهعي  اام ؿ عػفهـ  اع

امصمـ م سلقى )ذ ؽ اشهل ل ( ا م سلقا ااعياما امشه  افتويهيت اامذ م  لستو ـ ا
االلطياا )ر سلفا( ت لهي م سلقى مفيسػه  ا  الاػ  ع ػى اافػ ز عفػ مي لذصػؿ )اامهػر ( 

 ع ى مفص  ااقي ا 
 تفتهػػا اامسػػرذل  هنغفل )شػػمس هػػ  ي( ااتػػا لؤ لهػػي األطفػػيؿ  اامػػنو ض  مػػف 

و ؿ م   عر هي ع ػى  إع فيت شر   )زلف( ا تصيالت  ااتا ذيزت ع ى إع يههـ
شيش  ااقف ات ااف يمل   ااتا و قت مشػير   غفيملػ  هػلف األغفلػ   األطفػيؿ بػا ااقيعػ  
 اامما ػػػلف هيا فػػػيء ااذػػػا اتو ػػػؽ  ػػػ ا مػػػف اامتعػػػ   ااهه ػػػ  السػػػلمي هعػػػ  اف ذ ػػػت عقػػػ  

 اامسرذل   عي  )ذسف( الصذح مسيرت  ذ مه ع ى شوصليت ااقصص 
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 -اإلكسسىار: -1
ا  سسػػػ ارات بػػػا اػػػضت اامسػػػرذل  عإض ف ذػػػظ   ػػػ    تػػػ  الل  ػػػ  ااع لػػػ  مػػػف 

األطفػػيؿ  سػػ   شوصػػل  )ال ػػى(   ملػػ  ويصػػ  هيألطفػػيؿ مرملػػ  بػػا غرب )ذسػػف(   ػػ  
 ذققت اضت ا  سس ارات ا بهي با اامسرذل  

 -املًثهىٌ: -1
سػػيامت شوصػػليت اامسػػرذل  ااتػػا  ػػيـ هن امهػػي اامما ػػلف بػػا تذقلػػؽ اات اصػػؿ 

 ااهه ػػ   ا اػػير   ااتشػػ لؽعإض سػػيام ا بػػا إ مػػيؿ ااصػػ ر   مػػ   مهػػ ر األطفػػيؿ هيامتعػػ 
ااسلف غرابل  ا مسرذل  إاى  يف  ااعفيصػر ااففلػ   اا ميالػ  األوػر   اػضا ميسػعى إالػه 
ااموػػر   ااسلف غراؼع اتسػػـ ا اء اامما ػػلف هيامر فػػ  اا سػػ ل   ااذر ػػ  ااسػػرلع   هعػػي  

تعرا ػل   ا شػيرات  ا لمػيءات اام ؿ عف األطفيؿ عػف طرلػؽ اسػتو اـ اار صػيت االس
االففعيالػػ  اامذس سػػ  هإلقيعػػيت متفي تػػ  عػػف طرلػػؽ تقيفػػيت  سػػ ل  عيالػػ  سػػيع ت بػػا 

 ه  ر  سلف غرابلي ااعرض اامسرذا 
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 انُـتائـج
تهػػرز ااملػػ  ااسػػلف غرابلي بػػا مسػػر  ااطفػػؿ عبػػا تنالراػػي اا هلػػر ع ػػى  مهػػ ر 

ء ااعرضعبهػػا تسػػػياـ بػػا تهلمػػػ  ااصػػ يرعامي تهعاػػه مػػػف اذيسػػلس  اففعػػيالت بػػػا اافػػي
اا ػػػ  اامفيسػػػ عإض تعػػػ  اامػػػؤارات اامسػػػرذل   اامشػػػيا  االستعرا ػػػل  عفصػػػرا ايمػػػي بػػػا 
مسػػػر  األطفيؿ بيامشػػػيا  اامتقفػػػ   األزلػػػيء اافومػػػ   اامػػػؤارات اامسػػػرذل  ااويصػػػ  ماػػػؿ 
)ااتذ ؿ  األعي لػ  ااسػذرل  اارامعػ  األوػر ( اػا بػا اا ا ػ   ػزء  ػر ري  مهػـ بػا 

اام  ػػه األطفيؿ  اػػضا بػػيف اػػضت ااتقفلػػيت تتفيسػػ  هشػػ ؿ  لػػ  مػػ  ااذي ػػ  إاػػى اامسػػر  
ااتف ل    ااتص لر اامسرذاع اضا مي تـ تففلػضاي هشػ ؿ  لػ  بسػلذههي األطفػيؿ   مػي اال 
اف افػػيؾ  ذػػضرا  مػػف اػػضت اامهيا ػػ  بػػا اسػػتعميؿ اػػضت األسػػيال  ااتقفلػػ  ااتػػا تشػػ  افتهػػيت 

اف لسػه  ااتعػ  األطفػيؿ   فػه لتط ػ   ػ را  هلػرا ااطفؿعب ار  ااسذر اامسػرذا لم ػف 
مػػػف ااتر لػػػز االسػػػترويما الػػػتـ ااتػػػ ازف بػػػا ااعػػػرض بعفػػػ مي تفهػػػيؿ ع ػػػلهـ س سػػػ   مػػػف 
األعي لػػ  ااتقفلػػ  بػػنفهـ ل فػػػ ف عػػف متيهعػػ  ميلزلػػ  عػػػف فطػػيؽ إ را هـع مػػي لم ػػػف اف 

 ا ته ػغ لففع  ا إاى  ر ػ  اللسػتطلع ف معهػي إ راؾ م  ػ ع اامسػرذل   شوصػليتهي  ا
اامسػػػرذل  اامسػػػت   ااففػػػا اامط ػػػ   ل ػػػ  ع ػػػى اامصػػػمـ ااسػػػلف غرابا اف ل بػػػؽ هػػػلف 
ااشػػػ ؿ  اام  ػػػ ع اتذقلػػػؽ رؤلػػػ  اامتفػػػػر  ااصػػػ لر  متعتػػػه عإض الففسػػػى إف اذػػػ  ااػػػػـ 

 األا اؼ با اامسر  ا  إاير  اه اع اامشيا  
عيمػؿ  با إطػير ااتقػ ـ اات ف اػ  ا  ااتطػ ر ااع مػا اصػهح ا مسػر  ام يفلػ  اات

م  اا سيمؿ ااذ لا  ااتا تههر علف ااطفػؿ  تسػته له     وػ مت اػضت اامعػ ات ااتقفلػ  
عفصػر ااسػلف غرابلي ه صػػفهي تتعيمػؿ مػ  م ػػيؿ هصػري مرمػا تػػؤار تػنالرا مهيشػرا ع ػػى 

 علف ااطفؿ  ميترات مف ه اعع  مؤارات ا فل   وط ط  اش يؿ اف سل  
ا  ػػ ص بػػا اػػضا ااهذػػع ع ام فػػي اف   اقػػ   ػػيف شػػ ففي همػػي   ااسػػلف غرابلي  ػػ اب 

ف ػ ف  ػػ   بقفػػي بػا ضاػػؾ  فذػػف فتفػػي ؿ مػ   ااملػػ  ااسػػلف غرابلي بػا مسػػر  ااطفػػؿ بهػػا 
السػػت ذ ػػرا ع ػػى مسػػر  اا هػػير  هػػؿ الهػػ  مػػف االاتمػػيـ ههػػضا اا يفػػ  مػػف ا ػػؿ  سػػ  

 اعتفيء ااطفؿ  ااتميميته  ت  لف  مه ر مسرذا ا    
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 اهلىايش
ي اامسػػػر  عهػػػر ااعصػػػ ر ع ااقػػػيار  : ) ااػػػ ار اااقيبلػػػ  علػػػ  ع  مػػػيؿ : سػػػلف غرابل  (2)

  1ع ص 2111ا فشر( ع 
بػػػػ ف ع ميرسػػػػلؿ برلػػػػ   نوػػػػر ف : ااسػػػػلف غرابلي االػػػػـ  ع  راسػػػػيت ام م عػػػػ  مػػػػف   (1)

مهر ػػيف  –اامتوصصػػلف ع تػػر ذمػػي   إهػػراالـ  نوػػر ف ع ااقػػيار  : )  زار  اااقيبػػ  
  1ع ص 2111ااقيار  اا  اا ا مسر  اات رلها ( ع 

  1اامص ر ففسه ع ص  (1)
اا ه ري ع مذم  : ااف يء اامسرذا ااسلف غرابا   مهم  تش لؿ وشه  اامسػر    (1)

( ع ه ػ ا  : ) ا ي لملػ  ااففػ ف 11با ااعراؽ ع ه ػ ا  : )م  ػ  األ ػي لما ع ااعػ   
  12ع ص  1221اا مل   ع  يمع  ه  ا ( ع 

يع بػػػا اػػػضا اام ػػػيؿ  )*( مصػػػمـ سػػػلف غرابلي برفسػػػا اػػػه ااع لػػػ  مػػػف اا راسػػػيت  األهذػػػ
 ااهيذع 

ب فعميرسػػػػػػػلؿ برل عااسػػػػػػػلف غرابلي معػػػػػػػياـ ع ػػػػػػػى ااطرلؽعتر مػػػػػػػ  إهػػػػػػػراالـ ذمػػػػػػػي     (1)
  21عص 2111 نور فع زار  اااقيب عمهر يف ااقيار  ا مسر  اات رلهاع

  11ب فعميرسلؿ برل عاامص ر ااسيهؽعص  (1)
سػػػػػػػػ ري ععهػػػػػػػػ  اا اػػػػػػػػي  عاام ػػػػػػػػيف اامسػػػػػػػػرذاعم تقى ااف ػػػػػػػػرع ار ب ػػػػػػػػ ر ا فشػػػػػػػػر   (1)

  21عص1221عا س ف رل ع1ت زل عط اا
 زار  اااقيبػػػ  ( سػػػيمطهعه  ا -بف فػػػه-ب سػػػفته -ااهلتاعاػػػي ي فعمػػػيفعا   األطفػػػيؿ  (1)

  121عص2111 ا ع ـ(ع ار ااذرل  ا طهيع ع
اا عهاعبي ػػػؿ عهيسعاامػػػ اوؿ ااتره لػػػ   مرت ػػػزات اات ػػػيفس اامعربػػػا بػػػا اقيبػػػ    (1)

 اااقيبلػػػػػػ  ااشػػػػػػؤ ف  ار طػػػػػػيه م ع(ااعيمػػػػػػ  اااقيبلػػػػػػ  ) ار ااشػػػػػػؤ ف ه ػػػػػػ ا : ااطفػػػػػػؿع
  11عص2112ااعيم ع
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   ا هرغعم سىعمسػػػػػر  ااطفػػػػػؿ ب سػػػػػف   مفهجعتػػػػػر صػػػػػفيء ر مػػػػػيفاع  مشػػػػػؽ : (22)
  211عص2112)مفش رات  زار  اااقيب (عاا مه رل  ااعرهل  ااس رل ع

  211  ا هرغع م سىعمص ر سيهؽع ص (22)
 ذػ  هفػيء فظػيـ مقتر عاطر  -ااسياـ ع مصطفى تر اع ا اقيء با مسر  ااطفػؿ (21)

 سػػػػػـ ااففػػػػػ ف -  لػػػػػ  ااففػػػػػ ف اا مل ػػػػػ -  تػػػػػ رات غلػػػػػر مفشػػػػػ ر ع ) يمعػػػػػ  ه ػػػػػ ا 
  221عص 2111اامسرذل (ع

 يمػػػػؿ ذسػػػػلفع تذل عمسػػػػر  ااعػػػػرامسع  ار اا رفػػػػؾ ا فشػػػػر  ااطهػػػػ   اات زلػػػػ ع  (21)
  211عص2112ااقياػػػر ع

 ار ع لففػػر ع مسػػر  األطفػػيؿع تر مػػ  مذمػػ  شػػيالف اا ػػ اري ععمصػػر: )ااػػ ار  (21)
  111عص 2111  ا تنالؼ  ااتر م (عاامصػػػػػػػػرل

  121ااهلتاع اي ي فعميفع مص ر سيهؽع ص (21)
)  ػػػيم  م تقػػػى ع ما(عإصػػػ ارات  امػػػر  -عيل اهاع  ل سػػػؼعفذ  مسػػػر  ا طفػػػؿ (21)

  11اااقيب   ا ع ـعااشير  عص
  211ع ص xxxااذ ل يع ع اع با ا   األطفيؿع (21)

ي مػػػػف اصػػػػؿ ( موػػػػر   مصػػػػمـ سػػػػلف غرابا س لسػػػػر 2111-2111)*( ا  اػػػػؼ اهلػػػػي )
اامػػػيفا  اذػػػ  ر ا  اامسػػػر  ااذػػػ لع  لفظر:برافؾ ـعا التفؾعاامػػػ وؿ إاػػػى ااففػػػ ف 
اامسػػػػػػػػػػرذل عتر  يمػػػػػػػػػػؿ ل سػػػػػػػػػػؼ  نور فعااقيار )مؤسسػػػػػػػػػػ  بػػػػػػػػػػراف  لف ا طهيعػػػػػػػػػػ  

  111 اافشر(ع ص
  11ع ص2ع اع مذم  ذيم  ع ا  يء  اامسرذل ع مطهع  ه  ا ع  ط (21)
يالـ  مصط ذيتعاامسػر  االيسع ميريع ذفيف ااقصي عاامع ـ اامسػرذاع مفػ (21)

  121اهفيفع ص  بف ف ااعرضع م ته 
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عهػػػػ  اامعطػػػػاع   عامػػػػيفع عفيصػػػػر اارؤلػػػػ  عفػػػػ  ااموػػػػر  اامسػػػػرذاع )ااهلمػػػػ   (12)
  211ع ص2111اامصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرل  ااعيم  ا  تي ع

  112االيسع ميريعذفيف  صي ع مص ر سيهؽع ص (12)
  112اامص ر ففسهع ص (11)
  211هؽع صعه  اامعطاع   عاميفع مص ر سي (11)
  11االيس ع ميريع ذفيف  صي ع مص ر سيهؽع ص (11)
لفظػػػر: ع ػػػا  ػػػيظـ اات م ػػػاع ذسػػػلفع  سػػػيمؿ ااموػػػر  بػػػا صػػػليغ  ااعػػػرض  (11)

اامسػػػػػػػػػرذا اتعزلػػػػػػػػػز االسػػػػػػػػػت يه  اػػػػػػػػػ   اامتفػػػػػػػػػر ع اطر ذػػػػػػػػػ    تػػػػػػػػػ رات غلػػػػػػػػػر 
 سػػػـ ااففػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ف اامسػػػرذل (ع  –  لػػػ  ااففػػػ ف اا مل ػػػ   -مفشػػػ ر :) يمع  ه ػػػ ا 

  11ع ص 1221
)*( اصػػػفرع بصػػػلح  ر لس:عفيصػػػر ااسػػػلف غرابلي بػػػا ااعػػػرض اامسػػػرذاع اطر ذػػػ  

 سػػـ ااففػػ ف -  لػػ  ااففػػ ف اا مل ػػ  - يمعػػ  ه ػػ ا  (  تػػ رات عغلػػر مفشػػ ر عه  ا : 
  2111اامسرذل (ع

 هػػػػػيرع  هػػػػػير  ػػػػػ  ي ع  ميالػػػػػيت ااسػػػػػلف غرابلي بػػػػػا ااعػػػػػرض اامسػػػػػرذاع رسػػػػػيا  
 سػػػـ  -  لػػػ  ااففػػػ ف اا مل ػػػ  -ه ػػػ ا مي سػػػتلر ع غلػػػر مفشػػػ ر  عه ػػػ ا : ) يمعػػػ  

  1221اافف ف اامسرذل (ع
ذسلف ع ب    يظـ ع عفيصر سػلف غرابلي ااعػرض اامسػرذا ع )م  ػ  األ ػي لما 

  1222ا ي لمل  اافف ف اا مل   (ع  –( ع ه  ا  : )  يمع  ه  ا  11ع –
فتػػي  مذتػػرؼ  وػػرا   ه ػػر فػػيلؼ  اع ه ػػ ا  )*( مسػػرذل  )افهتسػػـ( تػػنالؼ مهفػػ  موتػػير  اع

هياتعػػي ف  مػػ  اافر ػػ  ااق ملػػ  ا تمالػػؿع سػػلف غرابلي ااعػػرض ع ػػا مذمػػ   ااسػػ  افا 
 تمالػػػػؿ مهفػػػػ  موتػػػػيرعاالء ف ـنه ػػػػر فيلؼعزلفػػػػ  بؤا عههػػػػيء ولػػػػ ف عتػػػػـ عػػػػرض 
اامسرذ  با ااع ل  مف اامهر يفػيت اامسػرذل  ااويصػ  همسػر  ااطفػؿ بػا ااعػراؽ 

ف اا ػ امز بػا ااتػنالؼ  ا وػرا    ع   مف ااه  اف ااعرهلػ   ذػيزت ع ػى ااع لػ  مػ
  ااسلف غرابلي 
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 املصادر واملزاجع
 أوال : انكتب واجملالث

ااف يء اامسػرذا ااسػلف غرابا   مهمػ  تشػ لؿ وشػه  اامسػر  اا ه ري ع مذم  :  -2
( ع ه ػ ا  : ) ا ي لملػ  ااففػ ف 11ع ه ػ ا  : )م  ػ  األ ػي لما ع ااعػ    با ااعراؽ

  1221اا مل   ع  يمع  ه  ا ( ع 
  xxxعا   األطفيؿااذ ل يعع اعبا  -1
 اامػػػ اوؿ ااتره لػػػ   مرت ػػػزات اات ػػػيفس اامعربػػػا بػػػا اقيبػػػ اا عهاعبي ػػػؿ عهيسع -1

ااشػػػػػػػػػػؤ ف اااقيبلػػػػػػػػػػ  ااعيمػػػػػػػػػػ (عمطيه   ار ااشػػػػػػػػػػؤ ف اااقيبلػػػػػػػػػػ   عه ػػػػػػػػػػ ا :) ارااطفؿ
  2112ااعيم ع

 زار  اااقيبػػػ  (عه  ا  سػػػيمطه-بف فػػػه-ب سػػػفته -ا   األطفػػػيؿااهلتاعاػػػي ي فعمػػػيفع -1
  2111 ا ع ـ(ع ار ااذرل  ا طهيع ع

عمفيالـ  مصط ذيتعاامسر   بفػ ف اامع ـ اامسرذاااليسعميريعذفيف ااقصي ع -1
 ااعرضعم ته  اهفيف 

عم تقى ااف ػػػػػػػػرع ار ب ػػػػػػػػ ر ا فشػػػػػػػػر اام ػػػػػػػػيف اامسػػػػػػػػرذاسػػػػػػػػ ري ععهػػػػػػػػ  اا اػػػػػػػػي  ع -1
  1221عا س ف رل ع1 اات زل عط

ا(عإصػ ارات  امػر  اااقيبػ  )  يم  م تقى ع م-فذ  مسر  ا طفؿعيل اهاع  ل سؼع -1
   ا ع ـعااشير  

ع)ااهلم  اامصػػػرل  ععفيصػػػر اارؤلػػػ  عفػػػ  ااموػػػر  اامسػػػرذاعهػػػ  اامعطاع  عاميف -1
  2111ااعيم     ا  تي ع

ع ااقػػػػيار  : ) ااػػػػ ار اااقيبلػػػػ   سػػػػلف غرابلي اامسػػػػر  عهػػػػر ااعصػػػػ رعلػػػػ  ع  مػػػػيؿ :  -1
  2111ا فشر( ع 

  2ه  ا عطعمطهع  ا  يء  اامسرذل ع اعمذم  ذيم ع -22
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ع  راسػػػػيت ام م عػػػػ  مػػػػف  ااسػػػػلف غرابلي االػػػػ ـبػػػػ ف ع ميرسػػػػلؿ برلػػػػ   نوػػػػر ف :  -22
مهر ػيف  –اامتوصصلف ع تر ذمي   إهراالـ  نور ف ع ااقيار  : )  زار  اااقيبػ  

  2111ااقيار  اا  اا ا مسر  اات رلها ( ع 
عتر مػػػػػػ  إهػػػػػػراالـ ذمػػػػػػي   ااسػػػػػػلف غرابلي معػػػػػػياـ ع ػػػػػػى ااطرلؽب فعميرسػػػػػػلؿ برل ع -21

  2111 نور فع زار  اااقيب عمهر يف ااقيار  ا مسر  اات رلهاع
ع ار اا رفػػػػػػػػػػػػػػػػؾ ا فشػػػػػػػػػػػػػػػػر  ااطهػػػػػػػػػػػػػػػػ  مسػػػػػػػػػػػػػػػػر  ااعػػػػػػػػػػػػػػػػرامس يمػػػػػػػػػػػػػػػػؿ ذسلفعتذل ع -21

  2112 اات زل عااقيار ع
عتػػػػػػػر صػػػػػػػفيء ر مػػػػػػػيفاع  مشػػػػػػػؽ مسػػػػػػػر  ااطفػػػػػػػؿ ب سػػػػػػػف   مفهج  ا هرغعم سىع -21

  2112:)مفش رات  زار  اااقيب (عاا مه رل  ااعرهل  ااس رل ع
عتر م  مذم  شيالف اا  اريعمصر:)اا ار اامصرل  مسر  األطفيؿر ع ار ع لفف -21

  2111ا تنالؼ  ااتر م (ع
 ثاَُا: االطارَخ

 سػػػيمؿ ااموػػػر  بػػا صػػػليغ  ااعػػػرض اامسػػػرذا ع ػػا  ػػػيظـ اات م ػػػاع ذسػػلفع  -21
 -ع اطر ذ    تػ رات غلػر مفشػػػػػػػػػػ ر :) يمع  ه ػ ا االست يه  ا   اامتفر  اتعزلز

  1221 سـ اافف ف اامسرذل (ع  –     ل  اافف ف اا مل
عاطر ذػػ  هفػػيء فظػػيـ مقتر  -ا اقػػيء بػػا مسػػر  ااطفػػؿااسػػياـ ع مصػػطفى تر ػػاع  -21

 سػػػػػـ ااففػػػػػ ف -  لػػػػػ  ااففػػػػػ ف اا مل ػػػػػ -  تػػػػػ رات غلػػػػػر مفشػػػػػ ر ع ) يمعػػػػػ  ه ػػػػػ ا 
  2111اامسرذل (ع
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THE ROLE OF SCEOGRAPY IN CHIlD THEATRE 
(LINABTASIM)PLAY AS AMODEL 

By 
ZAID SALIM SULAIMAN 

Abstract 
In the present research, a clear planning has been adopted. 

From the beginning, a methodological gateway has been put 

through which we try to systematically define the concept of 

Scenography to limit the term of this concept within the real and 

sometimes conflicting concepts converged at other times. As we 

tackle in this research the importance of Scenography at the 

scene of the child as a subject dealing with the field of optical 

sights and criss-crossed by several elements of lighting and 

decorations,music,sound effects and costumes in order to make a 

presentation in front of viewers and to create the right 

atmosphere for the show to reach the play at the technical level 

required. 


